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Secretaria de Se-
gurança Pública 
da Bahia infor-
mou que 40 ho-
mens participa-
ram da operação 
que resultou na 
morte de Adria-
no Nóbrega, dos 

quais 2 eram policiais civis do 
Rio de Janeiro.

O advogado de Adriano 
Nóbrega, Paulo Emílio Cat-
ta Preta, disse que pedirá à 
Corregedoria da Polícia Civil 
do Rio de Janeiro e da Polí-
cia Militar da Bahia para que 
seja feita uma investigação a 
respeito das circunstâncias 
da morte do ex-integrante da 
PM fluminense, acusado de 
comandar um grupo de ma-
tadores profissionais, o Escri-
tório do Crime.

Nóbrega, que estava fora-
gido havia 14 meses, foi mor-
to no domingo (9) em uma 
operação comandada pela 
Polícia Militar da Bahia, acio-
nada pela Polícia Civil do Rio 
de Janeiro, que procurava o 
foragido. De acordo com a 
polícia baiana, ele foi morto 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSInvestigação

A
após reagir com tiros à che-
gada dos policiais.

Questionado sobre o que 
Nóbrega teria lhe dito no 
contato que tiveram por te-
lefone na semana passada, 
quando o ex-PM teria dito 
temer ser alvo de uma ope-
ração de "queima de arqui-
vo", Catta Preta disse que 
não tem como "inferir" nada. 
"Não me alonguei na conver-
sa. Ele não revelou. Tudo o 
resto está no campo das es-
peculações", disse.

Adriano Nóbrega era 
também alvo nas investi-
gações sobre a morte de 
Marielle Franco e de An-
derson Gomes e no caso da 
rachadinha, envolvendo o 
gabinete do senador Flá-
vio Bolsonaro, quando ele 
era deputado estadual no 
Rio de Janeiro. O Ministé-
rio Público investiga a mãe 
e a ex-mulher de Nóbrega, 
suspeitas de serem funcio-
nárias fantasmas de Flávio 
Bolsonaro, por terem re-
passado a Fabrício Queiroz 
recursos que receberam 
como salários do gabinete. Adriano Magalhães da Nóbrega, miliciano e chefe do Escritório do Crime

Ação da polícia que resultou na morte 
do miliciano Adriano Nóbrega contou 
com a participação de 40 agentes

Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolso-
naro assinou medida provi-
sória (MP) que destina cré-
dito extraordinário de R$ 
11.287.803,00 ao Ministério 
da Defesa.

S egundo o texto,  o 
repasse é  para custear 
ações de enf rentamento 

de “emergência de saúde 
pública de importância 
internacional”  provocada 
pelo coronav ír us.

A MP foi publicada na 
edição desta segunda-feira 
(10) do “Diário Oficial da 
União” (DOU) e, portanto, 
está em vigor. O dinheiro 

Bolsonaro assina MP e destina 
R$ 11,2 milhões para 
combate ao coronavírus 

foi redirecionado de uma 
“reserva de contingência” 
que consta no orçamento.

O Ministério da Defesa e 
o Palácio do Planalto foram 
questionados  se os recur-
sos serão utilizados na re-
patriação e quarentena dos 
brasileiros, ou se o dinhei-
ro será usado em outras 
ações. Não houve respos-
ta até a última atualização 
desta reportagem.

O Brasil não tem casos 

confirmados da doença, po-
rém optou por reconhecer 
a emergência para facilitar 
a adoção de medidas, entre 
as quais, a busca de brasilei-
ros que estavam em Wuhan, 
cidade chinesa epicentro do 
surto de coronavírus.

O governo também en-
viou na semana passada um 
projeto de lei, aprovado por 
Câmara e Senado e sancio-
nado por Bolsonaro, com re-
gras sobre quarentena e me-

didas contra o coronavírus.
No domingo (9), um grupo 

de 58 pessoas (34 repatria-
dos e 24 tripulantes) oriun-
das de Wuhan chegou à base 
aérea de Anápolis (GO), onde 
cumpre o período de 18 dias 
de quarentena.

No mesmo dia, o Minis-
tério da Defesa divulgou 
boletim informando que os 
brasileiros repatriados con-
tinuavam sem qualquer sin-
toma da doença.
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gentes da 
S e c r e t a r i a 
estadual do 
Ambiente e 
Sustentabi-
lidade e do 
I n s t i t u t o 
E s t a d u a l 
do Am-

biente (Inea) voltaram ao 
Distrito Industrial de Quei-
mados, nesta segunda-feira, 
para mais uma fiscalização 
nas indústrias da região. 
Eles querem identificar em-
presas que fazem o despejo 
irregular de esgoto na Bacia 
do Rio Guandu, na Baixada 
Fluminense.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSFiscalização

A
Na última quinta e sex-

ta-feira,  houve as primei-
ras operações na região 
após a crise envolvendo 
a qualidade da água da 
Cedae. Na ocasião, 13 em-
presas foram vistoriadas, 
com seis delas interdi-
tadas por causa de infra-
ções ambientais.

D e  a c o rd o  c o m  o  I n e a , 
n a  a ç ã o  d e  h o j e ,  u m a 
e q u i p e  f a z  o  s o b re vo o 
n a  á re a  p a ra  i d e nt i f i c a r 
e m p re s a s  q u e  e s te j a m 
c o m e te n d o  i l e g a l i d a d e s . 
E n q u a nto  i s s o,  té c n i c o s 
e  a ge nte s  f a ze m  a  v i s to -
r i a  p o r  te r ra . Agentes já estiveram na região na quinta e sexta-feira da semana passada 

Distrito Industrial de Queimados 
tem nova vistoria sobre despejo 
irregular no Guandu

Foto: Divulgação / Seas

As escolas da Secretaria de 
Estado de Educação (Seeduc) 
iniciaram o ano letivo de 2020 
nesta segunda-feira e, segun-
do o órgão, não houve compra 
de água mineral para o uso dos 
alunos. Conforme a secretaria, a 
Companhia Estadual de Águas 
e Esgotos do Rio de Janeiro (Ce-
dae) "enviou laudo técnico de 
potabilidade atestando que a 
água do sistema Guandu está 
própria para o consumo e que a 
distribuição está normalizada".

A Secretaria Estadual de 
Educação informou ainda em 
resposta à Agência Brasil, que 
determinou, por comunicado 
interno, que todas as unida-
des realizassem a limpeza de 
seus sistemas internos (caixas 
d’água, cisternas e filtros) antes 
do início do ano letivo.

As unidades de ensino da rede 
pública vão receber mais de 665 
mil estudantes matriculados 
em unidades de ensino da rede 
pública, mas as aulas no Colégio 
Estadual Paulo de Frontin, no Rio 
Comprido, Zona Norte do Rio, 
vão começar somente no dia 17 
de fevereiro. Nos colégios esta-
duais Mato Grosso, em Irajá; Ro-
drigo Otávio Filho, em Vaz Lobo; 

Afonso Pena, na Tijuca, todos na 
Zona Norte, e Deborah Mendes 
de Morais, em Pedra de Guara-
tiba, na Zona Oeste, além dos 11 
colégios estaduais vocaciona-
dos ao ensino cívico-militar, que 
serão inaugurados em breve, 
iniciam as aulas em março.

Uniformes
Todos os alunos da rede es-

tadual vão receber os unifor-
mes. De acordo com a Seeduc, 
a distribuição gratuita estava 
suspensa há dez anos. Pelos 
cálculos do órgão, serão mais 
de 2 milhões de camisas, sen-
do duas de golas polo e uma 
camiseta para atividade espor-
tiva. O desenho foi desenvol-
vido pelos estudantes e esco-
lhido por meio de votação da 
comunidade escolar.

Outra mudança nas esco-
las da rede estadual é para en-
frentar o calor. A secretaria co-
meçou a troca e instalação de 
novos aparelhos de ar-condi-
cionado nas unidades. Ao todo, 
segundo a Seeduc, são cerca de 
24 mil equipamentos compra-
dos que estão sendo encami-
nhados para as escolas. “Até o 
primeiro semestre deste ano, 

a previsão é que todas as 1.222 
escolas estejam totalmente cli-
matizadas”, garantiu o órgão.

O governador do Rio, 
Wilson Witzel, disse que as 
medidas resultam de ações 
realizadas em 2019 e pro-
meteu mais investimentos 
estaduais neste ano. “Os es-
tudantes vão se deparar com 
uma realidade diferente. Em 
2019 muitas ações foram re-
alizadas e, neste ano, mais 
investimentos serão feitos 
para melhorar a qualidade de 
ensino e infraestrutura das 
escolas”, disse Witzel.

O secretário de Estado de 
Educação, Pedro Fernandes, 
disse neste ano letivo serão 
investidos R$ 160 milhões na 
aquisição de mobiliários e ou-
tros equipamentos e de 73 mil 
novos computadores. Fernan-
des informou ainda que será 
ampliado o número de escolas 
com turmas em tempo integral, 
saindo de 268 para 600.

“Além disso, a Seeduc vai 
ampliar o número de escolas 
no modelo intercultural, imple-
mentará unidades com voca-
ção em arte, cultura, esporte e 
línguas estrangeiras”, disse.

Segurança Presente chega em 
Belford Roxo e Queimados

Escolas estaduais não compram 
água para volta às aulas

 Os municípios de Belford 
Roxo e Queimados, na Baixada 
Fluminense, receberam o pro-
grama Segurança Presente nesta 
segunda-feira (10).

Em Queimados, a inauguração 
aconteceu, às 10h, na Escola Mu-
nicipal Leopoldo Machado, locali-
zada na Rua Vereador Marinho He-
meterio Oliveira nº 696. Enquanto 
a abertura da base de Belford Roxo, 
às 11h30, no Country Clube, na Rua 
Doná Dagmar nº 230.

Em Belford Roxo, a expecta-
tiva é de que 40 policiais refor-
cem o patrulhamento no ponto 
instalado no Centro Comercial, 

no Lote 15. Já em Queimados, 
outros 40 agentes vão trabalhar 
fazendo a segurança da região 
e a base principal será na Praça 
Nossa Senhora da Conceição.

O objetivo é que a operação 
funcione diariamente com po-
liciais militares realizando o pa-
trulhamento a pé, de motocicle-
tas e viaturas, das 6h às 22h.

Outros bairros como o Aterro 
do Flamengo, Lagoa e Ipanema, 
na Zona Sul e Barra da Tijuca e 
Recreio dos Bandeirantes, na 
Zona Oeste, também contam 
com o patrulhamento do progra-
ma Segurança Presente.

Em Belford Roxo, a expectativa é de que 40 policiais reforcem o patrulhamento

Foto: Divulgação
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auditório do 
Fórum de 
Mesquita, na 
Rua Paraná, 
nº 1, 3º andar, 
vai sediar na 
quarta-feira, 
dia 12 de feve-
reiro, às 14h, 
evento sobre 

“Fortalecimento de Rede”, com 
palestra da delegada de Polícia 
Civil Mônica Areal, titular da De-
legacia Especializada de Atendi-
mento à Mulher (DEAM).  

Promovido pelo Centro Es-
pecializado de Atendimento à 
Mulher (CEAM), da Baixada, o 
encontro tem apoio da secre-
taria de Assistência Social de 
Mesquita (SEMAS), através da 
coordenadoria de Políticas para 
Mulheres (CMPM). O tema prin-
cipal será a violência doméstica 
e suas formas, bem como a vio-
lência de gênero e sexual, além 
de direitos, garantias e deveres 
das mulheres. 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSBaixada

O
De acordo com a coordena-

dora de Políticas para Mulhe-
res da Prefeitura de Mesquita, 
Silvania Almeida, a delegada 
Mônica Areal vai enfatizar que 
o “Fortalecimento da Rede” 
visa divulgar mais informa-
ções sobre as várias formas de 
violência doméstica contra a 
mulher, além do trabalho de-
senvolvido pela DEAM e seu 
funcionamento. Segundo ela, 
várias autoridades foram con-
vidadas a participar do even-
to, além de coordenadoras de 
outros municípios, policiais do 
20° BPM (Batalhão de Polícia 
Militar), assim como, respon-
sáveis pelas áreas da saúde e 
de educação. 

Para a secretária da SEMAS, 
Erika Rangel, a palestra da dele-
gada é de grande importância, 
não apenas para as mulheres, 
sobre seus direitos, deveres e 
garantias,  mas também para 
toda a sociedade, pois promo-
ve a conscientização contra to-

das as formas de violência. De 
acordo com o convite assinado 
pela titular do CEAM-Baixada, 
Sônia Lopes, o Fórum de For-
talecimento de Rede, que será 
sediado em Mesquita, tem par-
ticipação deste, além dos muni-
cípios de Japeri, Nilópolis, Nova 
Iguaçu e Queimados. 

Serviços e apoio  
Faz parte também dos objeti-

vos do “Fortalecimento de Rede”, 
divulgar a existência do Centro 
Especializado de Atendimento 
à Mulher (CEAM), que funciona 
de segunda a sexta-feira, das 10h 
às 17h, na sala 210 do prédio do 
Fórum. O telefone de contato é 
(21) 2797-8661. O setor atende 
aos casos de violência e suas 
formas, além de oferecer servi-
ços de acompanhamento psico-
lógico, jurídico e de assistência 
social. “Além de qualificado, o 
atendimento é humanizado e 
não discriminatório”, adianta 
Silvania. “É muito importante 
que a mulher mesquitense saiba 
que tem esses serviços a sua dis-
posição. Muitas vezes, elas vão 
apenas à delegacia denunciar e 
não sabem da existência desses 
serviços disponíveis”, avisa. 

Fortalecimento da Rede com 
a delegada Mônica Areal 
no Fórum de Mesquita

O tema central do evento será a violência doméstica e suas formas

Cerca de dez mil pessoas par-
ticiparam da primeira edição do 
ano da Feira Iguassú, realizada 
neste sábado (8), na Avenida Ge-
túlio Vargas, no Centro de Nova 
Iguaçu. Quem esteve no local, 
além de saborear comidas como 
pastel, crepe, churrasquinho e 
bebidas como cerveja artesanal 
e drinques, se divertiu com mar-
chinhas e músicas tradicionais do 
carnaval. Ainda tiveram barracas 
de moda, agricultura local, arte e 
cultura. Outras três edições acon-
teceram em 2019, quando a feira 
passou a ser realizada sempre aos 
segundos sábados de cada mês.

“Tivemos muitas atrações e 
estamos abrindo o carnaval igua-
çuano. Esta feira tem de tudo, 
gastronomia, antiguidade, ou 
seja, é bem variada, e o principal, 
tem felicidade. É uma festa de fa-
mília, que se tornou tradicional 
na cidade e que gera renda no 
município. É um espaço para em-
preendedores criativos”, afirmou 
o secretário de Cultura de Nova 
Iguaçu, Marcus Monteiro.

Durante a feira, a Secretaria de 
Assistência Social de Nova Igua-

çu montou uma tenda para mos-
trar seus serviços, como o PIPAS 
(Primeira Infância Protegida da 
Assistência Social), em que inte-
grantes do projeto fazem visitas 
domiciliares ajudando no desen-
volvimento de crianças, e o Fa-
mília Acolhedora, que visa bus-
car famílias que se disponham a 
acolher em suas casas crianças 
ou adolescentes afastados do 
convívio familiar de origem por 
meio de medida protetiva. Quem 
passou por lá ainda conheceu o 
trabalho do ‘Banco de Alimen-
tos’, que arrecada e doa alimen-
tos a instituições assistenciais, as-
sociações, institutos e fundações, 
sem fins lucrativos.

 Já a Fundação Educacio-
nal e Cultural de Nova Igua-
çu (Fenig) fez o cadastra-
mento de novos artesãos.

A Feira Iguassú foi planejada 
pela Prefeitura, por meio das Secre-
tarias Municipais de Cultura, Meio 
Ambiente, Agricultura, Desenvol-
vimento Econômico e Turismo, de 
Assuntos Estratégicos, Ciências da 
Tecnologia e Inovação, e a Fenig, 
nos moldes da Feira de Lavradio, 

no Centro do Rio. O objetivo do 
evento é reunir empreendedores, 
fortalecer o comércio local e ofere-
cer uma opção de lazer e entreteni-
mento à população.

“Essa feira ganhou a aceitação 
da população iguaçuana. Vendo 90 
copos personalizados de bebidas. 
Dá para ter um bom faturamento. 
É um evento familiar e quero par-
ticipar outras vezes”, disse Bruna 
Mesquita, de 31 anos, proprietária 
da Soph’s Open Bar, que participa 
da Feira Iguassú pela quarta vez.

O carnaval tomou conta da 
Feira. Logo pela manhã, o grupo 
‘Afoxé Maxambomba’ deu início 
à parte musical do evento. À tarde 
foi a vez da criançada brincar numa 
matinê infantil com o bloco “Um 
dia você vai me querer”. Ainda 
houve a distribuição de confetes e 
serpentinas. O intérprete Cremil-
son Bico Doce deu o tom musical 
à festa e o encerramento foi feito 
pela sambista Cida Santana, que se 
apresentou na sacada da Casa de 
Cultura de Nova Iguaçu.

Ainda teve espaço para adoção 
de animais como cães e gatos du-
rante o evento.

Itaguaí terá novo Centro POP e nova 
Casa de Passagem regionalizados

Feira Iguassú recebe cerca de 10 mil pessoas em sua primeira edição do ano

O V Encontro do Colegiado Es-
tadual de Gestores Municipais de 
Assistência Social, realizado nessa 
quarta-feira (05/02), recebeu re-
presentantes do Governo do Esta-
do e de municípios da região me-
tropolitana para pôr em prática o 
plano ousado de estruturação dos 
serviços voltados para população 
em situação de rua. A reunião 
contou com a presença da subse-
cretária de Estado de Desenvolvi-
mento Social e Direitos Humanos, 
Cristiane Lamarão, acompanhada 
de sua equipe técnica; e represen-
tantes dos municípios de Itaguaí, 
anfitrião; Duque de Caxias, Bel-
ford Roxo; Nova Iguaçu; São João 
de Meriti; e Japeri.

A pauta discutida visou refor-
çar o modelo de convênio. Por sua 
posição geográfica e a demanda 
significativa, Itaguaí coloca-se 
como uma cidade estrategica-
mente viável. O secretário munici-
pal de Assistência Social, Wagner 
d’Almeida, afirmou que o prefeito 
Charlinho determinou que não 
se meça esforços para que Itaguaí 
seja referência no assunto.

A subsecretária Cristiane 
Lamarão disse que recebe com 
muito agrado essa disponibili-
dade e determinação de Itaguaí 
de fazer parte desta rede social 
como protagonista. Como re-
sultado do encontro, foi dado 
início ao grupo de trabalho que 
irá fazer parte deste convênio. 
Itaguaí já deu o primeiro pas-
so, dando início à implantação 
do novo Centro POP e Casa de 
Passagem, que em breve estará 
aberto para ser um dos pólos de 
referência no Estado.

– Buscamos formas de enfren-
tamento conjunto e regionaliza-
do. A Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social e Direitos 
Humanos colocou à disposição 
dos municípios seu corpo técnico 
e co-financiamento de equipa-
mentos sociais regionais como: 
Centro Pop e Casa de Passagem. 
Tudo caminha para implemen-
tarmos o pólo regional em Itaguaí, 
que por sinal nos recebeu com 
uma bela acolhida para essa reu-
nião de trabalho – destacou a sub-
secretária.

Foto: Divulgação
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m francês foi 
ferido por cri-
minosos, na 
manhã desta 
segunda-fei-
ra (10), em 
C o p a c a b a -
na, na Zona 
Sul do Rio, 

durante uma tentativa de as-
salto. Segundo a polícia, por 
volta das 5h30, Maurice Pa-
côme Valere, de 47 anos, saiu 
de casa para comprar pão e foi 
atacado por dois menores na 
altura da Rua Rodolfo Dantas.

Após ser ferido, o francês 
chegou a andar pra pedir so-
corro, mas acabou caindo na 
altura da estação de metrô 
Cardeal Arcoverde.

Policiais fizeram buscas na 
região e dois adolescentes, 
um de 13 e de 14 anos, sus-
peitos de envolvimento no 
crime, foram levados para a 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSViolência

U
12ªDP (Copacabana), onde o 
caso vai ser registrado.

Agentes do Corpo de Bom-
beiros e da Polícia Militar 
foram acionados para uma 
ocorrência de roubo e locali-
zaram a vítima com ferimen-
tos provocados por objeto 
cortante no braço esquerdo.

O francês foi levado pela 
ambulância do Corpo de Bom-
beiros para o Hospital Munici-
pal Miguel Couto, na Gávea, na 
Zona Sul. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, ele está 
em atendimento e seu estado 
de saúde é estável.

O casal tem 2 filhos e vive 
no Rio há 15 anos. Eles se 
apaixonaram pela capoeira 
durante uma viagem e de-
cidiram se mudar e morar 
de vez na cidade. Segundo a 
mulher, essa é a primeira vez 
que o marido sofre uma ten-
tativa de assalto.

Francês é ferido durante tentativa 
de assalto em Copacabana,
 Zona Sul do Rio

Foto: Reprodução

Maurice Pacôme Valere foi ferido em tentativa de assalto

Um homem, ainda não iden-
tificado, foi encontrado morto 
na manhã desta segunda-feira, 
na Avenida Canal do Anil, na 
Gardênia Azul, Zona Oeste do 
Rio. Segundo a PM, o corpo 
foi encontrado com marcas de 

violência e um possível dispa-
ro de arma na cabeça.

Policiais militares do 
18ºBPM (Jacarepaguá) fo-
ram acionados e há suspeita 
que o corpo seja do homem 
que matou uma mulher e um 

bebê a facadas, na sexta-fei-
ra. A área foi isolada e agen-
tes da Polícia Civil realiza-
ram a perícia no local.

O caso foi registrado na 
Delegacia de Homicídios da 
Capital. 

Seis pessoas são baleadas em Duque 
de Caxias, na Baixada Fluminense

Corpo é encontrado na Gardênia Azul
Seis pessoas foram baleadas na 

madrugada desta segunda-feira 
(10) no bairro Amapá, em Duque 
de Caxias, na Baixada Fluminen-
se. Ocupantes de um carro passa-
ram pelo local e atiraram contra o 
grupo, segundo relatos.

O tiroteio aconteceu enquan-
to acontecia uma festa no bair-
ro. Uma criança de 9 anos, duas 
mulheres e três homens foram 
levados para o Hospital Estadu-
al Adão Pereira Nunes, em Jar-
dim Primavera.

Os pacientes Ronaldo Felisbi-
no e Natália da Costa Guimarães 

foram atendidos e receberam 
alta. Por volta das 14h30, Davi 
Santos da Silva estava no centro 
cirúrgico e Gabriela Cristina de 
Oliveira, Henrique Patrícia San-
tana e a criança tinham quadro 
de saúde estável.

De acordo com testemu-
nhas, os atiradores seriam da 
comunidade do Roseiral, em 
Belford Roxo.

A Polícia Militar informou que 
foi acionada para verificar a en-
trada de baleados no hospital. A 
ocorrência foi registrada na 61ª 
DP (Xerém).

Av. Canal do Anil

Foto: Reprodução / Google Street View

Uma criança de 9 anos, duas mulheres e três homens foram levados para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes

Foto: Divulgação
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rede de 
lanchone-
te Burger 
King Brasil 
abriu pro-
cesso se-
letivo para 
p r e e n c h i -
mento de 
vagas de 
e m p r e g o 

de 1,5 mil vagas em todo o Bra-
sil. No Estado do Rio, são ofe-
recidas 300 oportunidades. 
Os cargos são para trabalhar 
como atendente, coordenador 
e gerente de negócios.

Para as vagas de atenden-
te, os candidatos devem es-
tar ou ter concluído o Ensino 
Médio. No caso de coordena-
dor, é necessário que estejam 
cursando ou tenham conclu-
ído o Ensino Superior. Já para 

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

A
as vagas de gerente, o requisi-
to é ter o Superior completo.

As vagas para coordenador 
e gerente exigem experiên-
cia de, no mínimo, um ano na 
função, e são para trabalhar no 
período diurno ou noturno. 
Os benefícios oferecidos são 
convênio médico, seguro de 
vida, transporte, alimentação 
e trilha de carreira.

"Buscamos pessoas que 
gostem de se desafiar, que 
queiram crescer e também se 
divertir em um ambiente onde 
todos são bem-vindos", conta 
Larissa Schaedler, gerente de 
gente do Burger King Brasil.

Os interessados devem cadas-
trar seu currículo pelo WhatsApp 
(11) 94317-6360. Vale lembrar que 
as vagas podem ser preenchidas 
a qualquer momento e não pos-
suem um período específico.

Rede Burger King oferece 
300 vagas 

Foto: Divulgação 

Rede está com processo seletivo aberto em todo o Brasil 

Ninguém acertou as seis 
dezenas do Concurso 2.232 
da Mega-Sena sorteadas nes-
te sábado, no Espaço Lote-
rias Caixa, em São Paulo. O 
prêmio para o próximo sor-
teio, que ocorrerá na quarta-
-feira, está estimado em R$ 

105 milhões. Os números 
sorteados foram 07 – 08 – 
31 – 34 – 38 – 47.

A quina teve 111 ganha-
dores que vão receber, 
cada um, R$ 54.265,87. 
Acertaram quatro núme-
ros 8.685 apostadores, que 

receberão o prêmio indivi-
dual de R$ 990,79.

As apostas para o próxi-
mo concurso da Mega-Sena 
(2.233) podem ser feitas até 
as 19h de quarta-feira. Um 
jogo simples, de seis núme-
ros, custa R$ 4,50.

Faetec promove seminário sobre Carnaval 
gratuito e aberto ao público

Mega-Sena acumula e deve pagar 
R$ 105 milhões no próximo sorteio  Considerada a maior festa popular do 

mundo, o Carnaval será tema de um semi-
nário na Fundação de Apoio à Escola Técni-
ca (Faetec), entidade vinculada à Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (Secti). A atividade será realizada no dia 
12 de fevereiro (quarta-feira), das 9h às 17h, 
no auditório da Presidência da Faetec, em 
Quintino Bocaíuva, na Zona Norte do Rio.

O evento será totalmente gratuito e 
aberto ao público, sendo necessário se 
inscrever pelo endereço: faetec.rj.gov.br. O 
seminário intitulado “Cultura que Trans-
forma Vidas – Histórias, Bastidores e a 
Economia Criativa do Carnaval” tem o ob-
jetivo de contribuir e debater os principais 
aspectos sobre o tema, como a história das 
agremiações e do surgimento dos blocos 
de rua e megablocos; o cunho social das 
escolas de samba na vida da comunidade; 
a geração de emprego e renda, como fonte 
de fomento à economia da cidade.

A idealizadora do projeto e primeira 
porta-bandeira da agremiação Beija-
-Flor de Nilópolis, Selminha Sorriso, 
que também é servidora do Estado, 
explicou a importância de debater so-
bre o Carnaval para os alunos da Rede 
Faetec. “É preciso que os jovens vejam 
o lado profissional, cultural e social do 
Carnaval. Além da geração de empre-
go, inclusão e convívio familiar. Nós 
vamos mostrar que o Carnaval não 
é somente uma folia que dura qua-
tro dias. Além de uma festa, faz parte 
da vida da população durante todo o 
ano”, destacou Selminha Sorriso.

Nomes de peso marcam presença no 
seminário, como o carnavalesco e comen-
tarista de Carnaval, Milton Cunha; a ide-
alizadora do Museu do Samba, Nilcemar 
Nogueira; o pesquisador Fábio Fabato; a 
pesquisadora, carnavalesca e professora 
da Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Maria Augusta 
Rodrigues; o pesquisador e jornalista, Aloy 
Jupiara; a jornalista e comentarista de Car-
naval, Flávia Oliveira; o professor da asso-
ciação Educafro, Renato Ferreira; o carnava-
lesco e artista plástico, Wagner Gonçalves; 
pesquisadora, Rachel Valença; o jornalista, 
Marcelo Mello; o jornalista e comentarista 
de Carnaval, Aydano André Motta; o pro-
dutor Cultural, Haroldo Costa; a escritora e 
historiadora, Helena Theodoro; o jornalista 
Leonardo Bruno; o historiador e escritor, 
Luiz Antônio Simas; e o diretor da Escola de 
Teatro Martins Pena, Marcelo Reis.

O evento ainda contará com a apresen-
tação da Escolinha de Samba da Faetec 
Favo de Mel, que é a única escola pública do 
país dedicada exclusivamente para pessoas 
com deficiência intelectual, formação e in-
clusão para o mercado de trabalho. Desde o 
ano passado, Selminha Sorriso ministra au-
las de samba e de mestre-sala e porta-ban-
deira para os alunos da unidade.

Serviço
Seminário sobre Carnaval
Horário: 9h às 17h
Data: 12 de fevereiro (quarta-feira)
Local: Auditório da Presidência - Rua Cla-
rimundo de Melo, 847 - Quintino Bocaíuva.

Mega-Sena

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil



Festas

ara abrir os 
festejos car-
n a v a l e s c o s 
na Baixada 
F l u m i n e n s e , 
o Shopping 
Grande Rio 
promove, no 
dia 15 de feve-

reiro, das 13h às 18h, o Pré-
-Carnaval, no corredor próxi-
mo ao Outback. Em parceria 
com o SESC São João de Me-
riti, o empreendimento re-
alizará, além de oficinas de 
glitter ecológico, maquia-
gem carnavalesca e adereços 
de Carnaval e da atividade 
bola mania, um cortejo pelo 
mall com o Bloco Cine Track, 
que animará os foliões com 

músicas de cinema e séries 
em ritmo de marchinhas. 
Crianças e adultos vão se di-
vertir muito!

Entre os temas de filmes 
arranjados pela banda Cine 
Track, se destacam: “A Pe-
quena Sereia”, “Nos Tempos 
da Brilhantina”, “Indiana Jo-
nes” e “Auto da Compadeci-
da” e grandes sucessos que 
agradam o público infantil 
e adulto. Irreverência é uma 
marca do grupo, já que seus 
integrantes se apresentam 
fantasiados, incorporando 
personagens marcantes da 
telona. Darth Vader, Woody, 
Lanterna Verde e Coringa são 
alguns dos tantos que dão as 
caras no palco.

Shopping Grande Rio 
terá Pré-Carnaval e 
Bailinho Infantil

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

 Eventos acontecem nos dias 15, 23, 24 e 25 de fevereiro

Para agitar  a  criança-
da durante o carnaval ,  o 
shopping realizará tam-
bém, nos dias 23,  24 e 25 
de fevereiro,  um animado 
B ail inho Infantil  de C ar-
naval  Grande Rio,  das 16h 
às 19h,  na P raça de Even-
tos.  O evento terá muita 
música,  diversão e brinca-
deiras,  além de bloquinho 

que percorrerá os corre-
dores levando a alegria  do 
período de folia.  A entrada 
é gratuita.

Serviço: Shopping Grande 
Rio terá Pré-Carnaval e Baili-
nho Infantil

Pré-Carnaval
Data: 15 de fevereiro
Horário: das 13h às 18h

Bailinho Infantil Grande 
Rio

Datas: 23, 24 e 25 de feve-
reiro

Horário: das 16h às 19h
Entrada Gratuita
O Shopping Grande Rio 

fica na Rua Maria Soares 
Sendas, 111, São João de Me-
riti. Telefone: (21) 2430-5111 | 
WhatsApp: (21) 9 9068-5587.
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Professor Marcello BarBosaProfessor Marcello BarBosa

sedentarismo 
é, indiscutivel-
mente, o mal 
do século XXI. 
Diversas pes-
quisas consta-
tam a relação 
direta da ina-
tividade física 

com inúmeras doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), entre 
elas a hipertensão, o diabetes, do-
enças cardiovasculares, cerebro-
vasculares, além de diversos tipos 
de câncer. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o seden-
tarismo é considerado o quarto 
maior fator de risco de mortes do 
mundo, atrás apenas da hiperten-
são, do tabagismo e da alta taxa de 
glicose sanguínea. 

No Brasil, as doenças relaciona-
das ao sedentarismo matam 300 
mil pessoas por ano, segundo a 
OMS, e o Ministério da Saúde faz 
um alerta: três em cada cem mortes 
registradas podem ter tido influên-
cia do sedentarismo (2017). 

O Brasil é o quinto país mais se-
dentário do mundo e o Rio de Janei-
ro, por incrível que pareça, é um dos 
mais sedentários do Brasil!  

O Custo do SedentarismoO Custo do Sedentarismo

O
E quanto custa esse 

sedentarismo? 
O impacto socioeconômico 

das doenças crônicas não trans-
missíveis é crescente, sendo con-
siderado problema para a saúde 
pública mundial. Além das mor-
tes, as DCNT são responsáveis 
pela redução da produtividade e 
incapacidade laboral.

Se a inatividade física é fator de 
risco primário para diversas DCNT, 
podemos afirmar que ela contribui, 
e muito, para os custos hospitalares 
e de medicamentos do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). 

O sedentarismo atinge 70% da 
população mundial, impondo gas-
tos com saúde de até 6% dos recur-
sos públicos na maioria dos 142 paí-
ses pesquisados. A inatividade física 
provoca dispêndio no mundo de 
U$ 67, 5 bilhões ao ano (OMS, 2013). 

No Brasil, o gasto com a saúde 
é de aproximadamente 8% do 
PIB. O Banco Mundial (2018) traz 
em relatório que 66% dos gastos 
brasileiros no SUS são para trata-
mento de doenças não transmis-
síveis por pessoas sedentárias. Em 
relação às internações pelo SUS, 
em 2013, 15% foram atribuídas 

ao sedentarismo, resultando em 
um custo total estimado em R$ 
275.646.877,64 (Rev. Saúde Públi-
ca, 2015; 49:75). As doenças isquê-
micas do coração foram responsá-
veis pelos mais altos custos totais 
e atribuíveis à inatividade física. 

Essa mesma publicação revela 
que, com a redução da inatividade 
física da população brasileira em 
apenas 10% (de 74,5% para 67,05%), 
seria obtida uma redução nos cus-
tos de R$ 24.081.636,89 com inter-
nações pelas causas relatadas.

Ser fisicamente ativo é funda-
mental para a saúde, mais que 
isso, é fundamental para o de-
senvolvimento de uma nação. 
Porém, embora seja uma decisão 
individual, é necessário que o po-
der público se responsabilize em 
desenvolver sistemas ativos, atra-
vés de políticas públicas que pro-
movam e possibilitem o acesso à 
atividade física para todos, através 
de campanhas de comunicação, 
programas comunitários gratuitos 
de exercícios e esportes, sistemas 

de recompensas para entes pú-
blicos e privados, infraestrutura 
adequada para a prática de exer-
cícios, incentivos institucionais, 
garantia de segurança pública e 
demais ações de responsabilidade 
para uma sociedade mais ativa e 
saudável.

Marcello Barbosa é graduado em 
Educação Física, com especializa-
ção em Treinamento Desportivo e 
Fisiologia do Exercício e mestrado 
em Trabalho Social e Intervenção 
socioeducativa. 

A abertura da alça de ligação 
entre a ponte Rio-Niterói e a Linha 
Vermelha já tem data marcada, 
dia 15 de fevereiro. O novo acesso 
tem 2,5km de extensão em trecho 
elevado e duas faixas de rolamen-
to e o objetivo de melhorar o fluxo 
da Ponte na chegada ao Rio de Ja-
neiro. Segundo a concessionária, 
cerca de 15 mil veículos acessarão 
o viaduto diariamente.

Com o novo trecho, os motoris-
tas não precisarão passar pelo início 
da Avenida Brasil em direção à Zona 
Oeste do Rio. Só poderão acessar o 
viaduto os veículos que têm per-
missão de passar na Linha Vermelha 
(veículos coletivos e de passeio), ca-
minhões continuam proibidos.

De acordo com a Ecoponte, 
obra está 99% concluída. A ilu-
minação na via é composta por 
113 luminárias de LED e nos pró-
ximos dias será finalizada a sina-
lização ao longo da pista. A alça 
terá mínimo de 5,5 metros de 
altura e cada faixa de rolamento 
terá 3,5 metros de largura.

Revitalização no Caju e Aveni-
da Portuária

Após as obras da alça da linha 
vermelha, a Ecoponte investirá 
também R$ 6,5 milhões em obras 
de reurbanização e drenagem no 
bairro do Caju, na Zona Portuária 
do Rio. A região abrange o trecho 
municipal da construção da alça. 

Obra de Ligação da Ponte com a 
Linha Vermelha será inaugurada 
no dia 15 de fevereiro

Alças ligarão a Ponte Rio-Niterói à Linha Vermelha

A promessa é que a área contará 
com pavimentação de ruas, im-
plantação de novo sistema de 
drenagem, construção de áreas 
de lazer e melhorias no sistema 
viário, dentre outras melhorias. 
O projeto foi realizado em par-
ceria com a Prefeitura do Rio e 

Foto: Divulgação/Ecoponte

os trabalhos estão previstos para 
o início de março.

A concessionária segue ainda a 
construção da Avenida Portuária. 
A via expressa contará com dois 
sentidos exclusivos para veículos 
de cargas que ligará Manguinhos, 
na Avenida Brasil, com o portão 32 

do Cais do Porto, no Caju. A Aveni-
da Portuária está com 75% da obra 
concluída e tem previsão para ser 
entregue em agosto deste ano. O 
investimento da concessionária é 
de R$ 450 milhões na alça de liga-
ção da Ponte para a Linha Verme-
lha e na Avenida Portuária.
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Flamengo x Fluminense da fase de grupos

stão abertas 
as vendas 
de ingressos 
para o Flu-
minense x 
F l a m e n g o 
das semifi-
nais da Taça 
Guanabara. 

A partida será na próxima quarta-
-feira, 20h30, no Maracanã. O Tri-
color tem a vantagem do empate 
e quem se classificar enfrenta Boa-
vista ou Volta Redonda na decisão.

Como mandante do clássico, o 
Fluminense é o responsável pela 
comercialização das entradas, que 
poderão ser adquiridas antecipa-
damente pelo site Futebolcard.
com e por pontos de vendas físicos 
(veja lista abaixo). O Rubro-Negro, 
por sua vez, realiza especificamen-
te a venda do setor Norte, com des-
conto para os sócios-torcedores. 
No dia da partida, haverá venda de 
ingressos no Maracanã na bilhe-
teria 2 (Fluminense) e bilheteria 4 
(Flamengo).

De acordo com o regulamento 
do Campeonato Carioca, os va-

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSClássico
Fluminense x Flamengo: ingressos 
à venda para a semifinal da 
Taça Guanabara 2020

E
lores dos ingressos e o desconto 
para sócios em clássicos e parti-
das de semifinais e finais precisa 
ser acordado entre os dois clubes.

Valores dos ingressos
Setor Sul (Fluminense):
R$ 20 para sócios dos pacotes 
Check-Ins 2020, Pacote Futebol, 
Tricolor de Coração, Sócio Futebol, 
Eterno Amor, Construa o CT e Pa-
cote Jogos.
R$ 60 (R$ 30 meia-entrada) para 
pacote Guerreiro e não-sócios
Setor Norte (Flamengo):
R$ 20 para sócios
R$ 60 (R$ 30 meia-entrada) para 
não-sócios
Setor Leste Inferior (Misto):
R$ 20 para sócios do Flumi-
nense dos pacotes Check-Ins 
2020, Pacote Futebol, Trico-
lor de Coração, Sócio Futebol, 
Eterno Amor, Construa o CT e 
Pacote Jogos.
R$ 60 (R$ 30 meia-entrada) para 
pacote Guerreiro e não-sócios
Oeste Inferior (Setor Misto):
R$ 20 para sócios do Fluminense 
dos pacotes Check-Ins 2020, Paco-

te Futebol, Tricolor de Coração, Só-
cio Futebol, Eterno Amor, Construa 
o CT e Pacote Jogos.
R$ 60 - Guerreiro e Não-Sócios (R$ 
30 meia-entrada)
Maracanã Mais (Setor Misto):
R$ 130 (R$ 65 do ingresso + R$ 
65 do buffet*) – Pacotes Che-
ck-Ins 2020, Pacote Futebol, 
Tricolor de Coração, Sócio Fu-
tebol, Eterno Amor, Construa o 
CT e Pacote Jogos.
R$ 195 (R$ 130 do ingresso + R$ 65 
do buffet*) - Guerreiro e Não-Sócios 
(R$ 130 meia-entrada)
*Exceto bebidas alcoólicas
Pontos de venda antecipada 
e trocas de voucher (somen-

te em dinheiro):
Laranjeiras:
Dias 10/02 e 11/02, das 10h às 20h
Maracanã: Bilheteria 1
Dias 10/02 e 11/02, das 10h às 17h
Shopping Nova América (Loja Flu-
minense FC):
Dias 10/02 e 11/02, das 10h às 21h
RioShopping (Loja Torcedor Cario-
ca):
Dias 10/02 e 11/02, das 10h às 17h
Bangu Shopping (Loja Sport West):
Dias 10/02 e 11/02, das 14h às 21h
Recreio Shopping (Loja Fluminen-
se FC):
Dias 10/02 e 11/02, das 10h às 21h
ParkShopping Campo Grande 
(Loja Fluminense FC):

Dias 10/02 e 11/02, das 14h às 21h
Niterói - Galeria Beco do Ouro (Loja 
Fluminense FC):
Dias 10/02 e 11/02, das 10h às 18h
São Gonçalo Shopping (Loja Flu-
minense FC):
Dias 10/02 e 11/02, das 14h às 21h
Cabo Frio - Loja Time Mania Sport:
Dias 10/02 e 11/02, das 10h às 18h
Petrópolis HiperShopping:
Dia 10/02, das 14h às 20h
Dia 11/02, das 10h às 20h
Vendas e trocas de voucher no dia 
da partida (somente em dinheiro):
Maracanã, das 10h ao fim do 1º 
tempo
Bilheteria 2 (Fluminense)
Bilheteria 4 (Flamengo)


