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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSCovid-19 Foto: Divulgação

governo fe-
deral anun-
ciou em reu-
nião com 
governado-
res nesta 
t e r ç a - f e i r a 
(20) que a 
União vai 
comprar 46 
milhões de 

doses da CoronaVac, vacina do 
Instituto Butantan produzida 
em parceria com a empresa 
chinesa Sinovac. Com isso, o 
governo federal deve investir 
R$ 2,6 bilhões até janeiro.

A informação de que o acor-
do seria firmado durante a reu-
nião foi antecipada pelo jorna-
lista José Roberto Burnier, da 
GloboNews.

Assim como as demais vaci-
nas testadas no Brasil, a Corona-
Vac está em fase de testes e sua 
eficácia ainda precisa ser com-
provada antes que o uso seja 
liberado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), e mais 23 
governadores participaram da 
reunião com o ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello.

Segundo Pazuello, quando 
a vacina for aprovada, as do-
ses serão distribuídas a todo 
o Brasil por meio do Progra-

O
ma Nacional de Imunizações 
(PNI), que há décadas já garan-
te o sucesso das campanhas 
nacionais de vacinação. “Te-
mos a expertise de todos os 
processos que envolvem esta 
logística, conquistada ao lon-
go de 47 anos de PNI. As vaci-
nas vão chegar aos brasileiros 
de todos os estados”, garantiu.

Até reunião anterior realiza-
da na semana passada com os 
secretários estaduais de Saúde 
de todo o país, o governo fede-
ral não havia incluído a Coro-
naVac no programa nacional de 
vacinação.

Antes do anúncio desta ter-
ça-feira, a previsão do ministé-
rio era ter 140 milhões de doses 
no primeiro semestre de 2021:

40 milhões via iniciativa 
COVAX Facility, liderada pela 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS)

100 milhões de doses via 
AstraZeneca/Oxford (além 
dessas doses, no segundo se-
mestre, governo deve produ-
zir 165 milhões de doses des-
te imunizante).

Agora, o Ministério da Saúde 
afirmou que "somadas, as três 
vacinas – AstraZeneca, Covax 
e Butantan-Sinovac - represen-
tam 186 milhões de doses, a se-
rem disponibilizadas ainda no 
primeiro semestre de 2021".

Ministério anuncia compra de 46 milhões 
da vacina Coronavac e diz que imunização 
começa no 1º semestre de 2021

Segurança da vacina
A CoronaVac está na tercei-

ra fase de testes. Nesta segun-
da-feira (20), o governo de São 
Paulo afirmou que 35% dos 
nove mil voluntários que par-
ticipam dos testes no Brasil 
apresentaram reações adversas 
leves. Segundo o governo, não 
houve registro de efeitos cola-
terais graves, o que confirma a 
segurança da vacina.

A informação faz parte de um 
estudo parcial apresentado em 
entrevista coletiva. O estudo, no 
entanto, não foi publicado em 
revista científica. Ainda não há 
dados sobre a eficácia da Coro-

naVac. Segundo o governo, es-
sas informações serão apresen-
tados até o fim do ano.

46 milhões de doses
O acordo para a compra de 

46 milhões de doses com verba 
estadual foi assinado por Doria 
durante coletiva de imprensa 
no final de setembro. No mes-
mo evento, o governador anun-
ciou que a vacinação de profis-
sionais de saúde deve ter início 
em 15 de dezembro.

Segundo Dimas Covas, a vaci-
na começa ser produzida no Bra-
sil este mês e até o final do ano o 
Instituto terá as 46 milhões de 

doses prontas. “Aí aguardare-
mos o processo de registro”.

O contrato assinado pelo 
governo com o laboratório chi-
nês tem o valor de 90 milhões 
de dólares e prevê que a far-
macêutica envie seis milhões 
de doses da vacina já prontas, 
enquanto outras 40 milhões 
serão envasadas em São Paulo 
até dezembro de 2020.

O governo estadual também 
anunciou a previsão de chegar 
a 60 milhões de doses até feve-
reiro de 2021. A expectativa era 
que, com o dinheiro do governo 
federal, o total pudesse chegar a 
100 milhões.

Assim como as demais vacinas testadas no Brasil, a CoronaVac está em fase de testes e sua eficácia ainda precisa ser comprovada
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or unani-
midade, a 
S e g u n d a 
Turma do 
S u p r e m o 
T r i b u n a l 
F e d e r a l 
(STF) con-
cedeu aos 
presos pre-

ventivos que sejam os únicos 
responsáveis pelos cuidados 
de pessoas com deficiência 
ou crianças menores de 12 
anos o direito à prisão domi-
ciliar. Mas estabeleceu algu-
mas condições. Além disso, 
caberá aos juízes de todo o 
país analisar caso a caso para 
ver se a situação se adéqua 
ao que foi decidido pelo STF. 

P
Segundo documento envia-
do pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) ao STF em 
março de 2019, havia 31.841 
pessoas nessa condição.

Com a decisão tomada 
nesta terça-feira, o STF am-
plia o alcance de outra, to-
mada em 2018. Na época, 
a Segunda Turma determi-
nou que mulheres grávidas 
ou que tenham filhos de até 
12 anos vivendo dentro ou 
fora das celas fossem trans-
feridas para a prisão domi-
ciliar. O mesmo direito foi 
estendido à aquelas com fi-
lhos deficientes.

No julgamento ocorrido, 
o ministro Gilmar Mendes, 
relator do caso, estabeleceu 

STF autoriza prisão domiciliar de 
presos responsáveis por crianças 
e pessoas com deficiência

algumas condições. Se for 
homem o beneficiado, ele 
tem que demonstrar que é 
o único responsável. Se não 
for pai nem mãe, o preso tem 

Vitor Martins da Cunha, 34 
anos, foi absolvido nesta terça-
-feira após quase um ano aguar-
dando o julgamento em liber-
dade. Em novembro de 2019, o 
pedreiro foi preso injustamente 
depois que um carro de aplicati-
vo foi assaltado por dois crimi-
nosos, em Campo Grande, na 
Zona Oeste do Rio.

"Agora eu estou me sentindo 
bem, já que, graças a Deus, a mi-

nha inocência foi comprovada. 
Eu não tive nada a ver com o cri-
me e, como fui absolvido do caso, 
não preciso provar mais nada. Eu 
estou livre", comemorou Vitor. 

Na época do crime, ele foi 
acusado de roubo e ficou preso 
por 19 dias no Presídio Tiago 
Teles, em São Gonçalo. Vitor 
explicou que tentou ajudar os 
dois jovens que pararam para 
pedir informação na rua. "Eles 

Estado do Rio prevê catástrofe financeira'Estou livre', comemora pedreiro preso injustamente 
após cair em golpe ao pedir corrida em aplicativo O governo do Rio prevê uma 

verdadeira catástrofe financei-
ra se o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) validar a lei que muda 
a regra de partilha dos royal-
ties entre estados produtores 
e não produtores. Na reunião 
promovida ontem pela Alerj, o 
governador em exercício, Cláu-
dio Castro, e o secretário de 
Fazenda, Guilherme Mercês, 
apresentaram números drásti-
cos, mostrando que o funcio-
namento da máquina pública 
ficará inviabilizado.

Nos dois cenários possí-
veis (com ou sem efeito re-

troativo da lei), o resultado 
é o mesmo: um prejuízo ex-
pressivo para os cofres pú-
blicos (veja ao lado). E faltará 
dinheiro para pagar salários 
e aposentadorias e para ser-
viços à população. Sem falar 
no impacto também para os 
municípios fluminenses.

Castro aproveitou o debate 
para lembrar que os royalties 
"são uma questão indenizató-
ria", tendo em vista que o es-
tado não arrecada ICMS sobre 
a produção de petróleo - ainda 
que seja responsável por 80% 
do volume extraído no país.

Na época do crime, Victor foi acusado de roubo e ficou preso por 19 dias no Presídio Tiago Teles, em São Gonçalo

Foto: Divulgação

disseram que moravam em 
Sepetiba e não sabiam como 
voltar para casa. Pediram para 
eu chamar um carro no apli-
cativo, com o pagamento em 
dinheiro. Eu tive a intenção de 
ajudá-los", lembrou Vitor. "Não 
tive nenhuma participação no 
assalto. Quando os policiais 
chegaram para me levar, eu 
nem entendi por que estava 
sendo preso", se defendeu.

que mostrar ser imprescindí-
vel para cuidar da criança ou 
pessoa com deficiência.

Todos os demais minis-
tros da Segunda Turma vo-

taram da mesma forma: Ed-
son Fachin, Cármen Lúcia e 
Ricardo Lewandowski, que 
foi o relator da decisão to-
mada em 2018.

Presídio federal de Brasília

Governador em exercicio, Claudio Castro

Foto: Sergio Moraes/Reuters
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s bares e res-
taurantes da 
cidade do Rio 
de Janeiro 
estão libe-
rados para 
funcionarem 
sem horário 
e s t i p u l a d o 
para o fecha-

mento, inclusive durante toda 
a madrugada. A autorização foi 
dada pelo prefeito Marcelo Cri-
vella e passa a valer já nesta 
terça-feira, dia 20, após a pu-
blicação no Diário Oficial do 
município. Antes da total fle-
xibilização, os estabelecimen-
tos só poderiam ficar abertos 
até 1h durante a pandemia do 
coronavírus.

No documento, que trouxe 
mudanças para fase 6B do plano 
de retomada da cidade, Crivella 
explica que a restrição de horá-
rio vinha causando "desordem 
urbana". A reabertura de bares e 

O
restaurantes aconteceu no dia 2 
de julho, quando a prefeitura deu 
início à fase 3 de flexibilização, 
mas com horário restrito, até as 
23h. Depois, a Fase 5, no que en-
trou em vigar no fim de julho, o 
horário foi ampliado para 1h.

"Quanto à vedação de bares 
e restaurantes funcionarem 
após 1:00 hora da manhã fo-
ram apresentadas evidências 
que esta medida tem favore-
cido a ocorrência do comércio 
ilegal após este horário, desor-
dem urbana e o grande acúmu-
lo de lixo", diz o texto.

Reabertura das quadras
A Prefeitura do Rio também 

vai permitir a reabertura das qua-
dras das escolas de samba, para 
a realização de eventos, a partir 
do próximo dia 1º de novembro, 
conforme estava previsto. Para 
evitar aglomeração, os eventos 
nestes espaços deverão ter cadei-
ras e mesas numeradas.

Prefeitura do Rio libera que 
bares e restaurantes funcionem 
sem horário para fechar

Bares com movimentação na Rua Dias Ferreira, no Leblon, na Zona Sul do Rio

A publicação prevê ainda que, 
para reabrir as quadras, as escolas 
terão de submeter as suas equi-
pes aos cursos de capacitação da 
Subsecretaria de Vigilância, Fis-
calização Sanitária e Controle de 
Zoonoses. Além disso, terão de 
cumprir os protocolos sanitários 
específicos para a atividade.

As quadras que ficam foram 
do município do Rio precisarão 
da autorização das prefeituras 
locais para reabrir. Estão inclu-
ídas nessa situação as da Beija-

-Flor, em Nillópolis; da Grande 
Rio, em Duque de Caxias; e da 
Viradouro, em Niterói.

O texto do Diário Oficial desta 
terça-feira ainda afirma que as 
medidas anunciadas pela Prefei-
tura do Rio na fase 6 não causa-
ram impacto negativo nos indica-
dores de saúde da cidade.

"O comitê científico, por una-
nimidade, reconheceu que a 
fase 6B não provocou impacto 
nos indicadores os quais inclu-
sive vem evoluindo positiva-

mente depois de seu início. As 
atividades retomadas nesta fase 
não foram, até o momento, res-
ponsáveis por impactos sobre 
o sistema de saúde da rede ME-
TRO I SUS", diz o texto.

A prefeitura ainda liberou que 
crianças abaixo de três anos pos-
sam frequentar espaços kids e 
parques infantis. A justificativa é 
que as mesmas se apresentam, 
na maioria das vezes, como assin-
tomáticas ou oligossintomáticas 
em relação à Covid-19.

Flagrado com dinheiro 
vivo na cueca, o senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR) 
ampliou o pedido de afas-
tamento do mandato de 90 
para 121 dias. Caso a mudan-
ça seja aprovada, será con-
vocado o primeiro suplente 
do parlamentar durante a li-
cença. Neste caso, o filho de 
Rodrigues, Pedro Arthur, que 
disputou a última eleição na 
chapa do pai.

"Venho retificar a petição 
protocolada na data de hoje, 
às 8h49, para requerer que 
a minha licença ao cargo de 
Senador da República se dê 
pelo prazo de 121 (cento e 
vinte e um) dias", escreveu 
Rodrigues em mensagem en-
viada à Mesa Diretora.

Conforme o regimento do 
Senado, o suplente só pode 
ser convocado se o prazo da 
licença for superior a 120 
dias. Inicialmente, é convo-
cado o primeiro suplente. Se 
ele não aceitar, é o segundo 
suplente quem assume.

Na mensagem original 
com o pedido de licença, 
Rodrigues voltou a alegar 
inocência e afirmou que não 
deve ser condenado "previa-
mente". "Serei julgado pela 
mais alta Corte judicial do 
País, composta por aqueles 
que detém o mais alto conhe-
cimento jurídico. Tenho con-

Lava Jato: 77ª fase investiga propina em operações 
internacionais de diesel e querosene de avião pela Petrobras

Senador flagrado com dinheiro na cueca amplia prazo 
de licença e filho pode virar suplente

A Polícia Federal (PF) de-
flagrou a 77ª fase da Operação 
Lava Jato na manhã desta terça-
-feira (20). Nesta fase, os alvos 
são ex-funcionários e um atual 
funcionário da Petrobras sus-
peitos de receber R$ 12 milhões 
em propina em operações es-
trangeiras de diesel e querose-
ne de aviação, segundo o Minis-
tério Público Federal (MPF).

Foram cumpridos sete manda-
dos de busca e apreensão, sendo 
cinco deles no Rio de Janeiro e 
dois em Niterói.

Segundo a PF, os alvos são liga-
dos à diretoria de Abastecimento 
da Petrobras, e as investigações 
são desdobramentos de outras 
três fases da Lava Jato que apu-

raram pagamento de propina na 
área de trading da empresa.

"Há indícios que, ao longo dos 
anos, os agentes públicos atu-
aram para beneficiar empresas 
estrangeiras em esquemas de 
corrupção variados, recebendo 
em contrapartida cifras milioná-
rias a título de propina", afirmou o 
procurador da República Athayde 
Ribeiro Costa.

As ordens judiciais foram 
expedidas pela 13ª Vara Fede-
ral de Curitiba.

Segundo a PF, foram apre-
endidos 13 celulares, seis note-
books, tablets, pendrives, agen-
das, cadernos com anotações e 
documentos diversos como reci-
bos, contratos e outros.

Ex- vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, Chico Rodrigues

Operação mira alvos ligados à diretoria de Abastecimento da Petrobras

 Foto: Waldemir Barreto

fiança e tranquilidade que 
terei a meu favor a Justiça 
e um julgamento humano", 
escreveu.

"Por trás desse broche de 
senador, há um ser humano. 
Rogo a deus que ilumine os 
homens e me julguem de 
maneira sábia e imparcial", 
concluiu.

Foto: Sergio Moraes/Reuters
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m homem 
foi preso em 
flagrante por 
estupro em 
um hotel 
na Barra da 
Tijuca, na 
Zona Oeste 
do Rio, na 
noite desta 

segunda-feira (19).
Fábio de Oliveira de Barros, de 

37 anos, é mensageiro do Ameri-
ca’s Barra Hotel e, segundo a polí-
cia, atacou uma hóspede que via-
jou do Pará para fazer um curso.

A vítima afirma que Fábio en-
trou no quarto dela e passou a 
mão em suas partes íntimas. Ela 
reagiu com um chute. A polícia 
informou que o suspeito prefe-
riu ficar em silêncio. Em nota, o 

U
hotel disse repudiar qualquer 
tipo de agressão.

“Estou muito assustada, abala-
da e me sentindo violada”, confes-
sa a vítima que terá a sua identida-
de preservada.

O delegado Henrique Damas-
ceno, da 16ª DP (Barra da Tijuca), 
informou que imagens do circui-
to de segurança do hotel ajuda-
ram na investigação.

"Conseguimos imagens, fi-
zemos perícia e tomamos todas 
as medidas para que todas as 
provas fossem colhidas a fim de 
possibilitar a responsabilização 
do autor", disse o delegado.

Como foi o ataque
A vítima chega ao hotel por 

volta das 21h de segunda-feira. 
A hóspede tinha passado mal e 

Funcionário de hotel no 
Rio é preso por estupro 
de hóspede

estava acompanhada por uma 
amiga. Enquanto esperam o 
elevador, o mensageiro as abor-
da pela primeira vez.

Proibida de ficar no hotel, a 
amiga deixa a vítima sozinha no 
quarto e vai embora.

A câmera do andar mostra 
quando Fábio bate à porta da 

Peritos do Instituto de Cri-
minalística Carlos Éboli (ICCE) 
constaram que houve arrom-
bamento recente em pelo me-
nos três dos apartamentos de 
um condomínio residencial 
na Praça Seca, na Zona Oes-
te do Rio. Nesta terça-feira, 
pelo segundo dia consecutivo, 
equipes da 28ª DP (Campinho) 
estiveram no conjunto habita-
cional. Na segunda, o EXTRA 
mostrou que milicianos esta-
riam extorquindo e expulsan-
do moradores do local. Hoje, 
duas mulheres que dizem ter 
alugado um dos imóveis ar-
rombados, de um religioso, fo-
ram conduzidas a distrital.

De acordo com as investiga-
ções, os imóveis são invadidos 
e posteriormente são reven-
didos em um site de compras 
da internet. Segundo apurou a 
polícia, um dos apartamentos 
foi vendido por R$ 18 mil. A 
pessoa que comprou deu uma 
entrada de R$ 8 mil e parcelou 
o restante em dez vezes.

Ontem, na associação de 
moradores do bairro, os inves-
tigadores encontraram docu-

mentos de compra e venda de 
três apartamentos invadidos 
com a identificação da associa-
ção de moradores da comuni-
dade Nova Barão. O presidente 
do órgão foi ouvido e negou 
participação do esquema.

Troca de fechaduras
A 28ª DP apura a partici-

pação de um chaveiro no es-
quema criminoso. Ele seria o 
responsável por trocar as fe-
chaduras das portas após os 
imóveis serem invadidos. A 
ousadia dos milicianos é tan-
ta que, após a saída da polícia 
do local na tarde de ontem, 
eles trocaram novamente a 
fechadura dos apartamentos 

PM é baleado durante ataque de bandidos em 
Vicente de Carvalho; idosa também ficou ferida

Perícia constata arrombamentos em apartamentos 
invadidos pela milícia na Praça Seca

Um policial militar foi baleado 
na cabeça e uma idosa, atingida 
por bala perdida, na manhã desta 
terça-feira, durante um ataque de 
bandidos ocorrido em Vicente de 
Carvalho, na Zona Norte do Rio. O 
soldado Walter Cunha de Almei-
da foi levado para o Hospital es-
tadual Getúlio Vargas, na Penha, 
também na Zona Norte, onde 
passa por uma cirurgia. O estado 
de saúde dele é grave.

Vânia Gonçalves Bastos Carva-
lho, de 67 anos, foi ferida no braço 
direito. Ela também foi levada 
para o Hospital Getúlio Vargas e já 
teve alta.

De acordo com a Polícia 
Militar, o soldado e outros 
agentes da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) Fé/Sereno 
passavam pela Avenida Vi-
cente de Carvalho quando, na 
altura da Praça do Carmo, se 
tornaram alvos de disparos. 
Não há informações se ouve 
reação por parte dos PMs. os 
bandidos fugiram.

A PM informou que, após esse 
ataque, foram desencadeadas 
"ações de varredura" em busca 
dos bandidos envolvidos no ata-
que. Até às 12h50 não havia infor-
mações de prisões.

Policiais civis foram até o condomínio na Praça Seca, Zona Oeste do Rio

Foto: Rafael Nascimento de Souza

e para confundir os policiais, 
modificaram os números e 
letras dos blocos.

— A audácia deles é tanta 
que ontem estivemos aqui e 
constatamos os sinais de ar-
rombamento e hoje na reali-
zação da perícia observamos 
que eles tentaram simular 
que não houve tentativa de 
invasão tentando instalar 
novamente as fechaduras 
antigas. Além disso, eles 
mudaram os números dos 
blocos para confundir os in-
vestigadores na localização 
dos apartamentos invadi-
dos — disse o delegado An-
tônio Ricardo Lima Nunes, 
titular da 28ª DP.

vítima, que não abre. Minutos 
depois, o mensageiro retorna, 
agora com uma chave-mestra, e 
entra no quarto.

“Eu ouvi o barulhinho do 
cartão magnético passando na 
porta para liberar. Eu me assus-
tei. Ele foi logo se anunciando, 
se identificou como o motorista 

da minha amiga, ‘que estava lá 
embaixo, que ela estava preocu-
pada’”, narrou a vítima.

“A história bateu até ali. Ele 
disse que ia apagar a luz e to-
cou em mim, perguntando se 
eu estava bem mesmo. Eu dis-
se que estava bem que ele po-
deria ir”, prosseguiu.

Polícia do Rio prendeu em flagrante um funcionário de um hotel na Barra da Tijuca suspeito de invadir quarto de hóspede e abusar dela

Foto: Reprodução/ TV Globo

O soldado Walter Cunha foi baleado durante ataque de bandidos
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PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSOportunidades

ais de 1,7 mil 
vagas de 
oportunida-
des foram 
abertas por 
quatro prefei-
turas flumi-
nenses para 
todos os ní-
veis de esco-
laridade, além 

do cadastro de reserva. Ontem, a 
Prefeitura de Cabo Frio divulgou 
quatro editais com inscrições aber-
tas entre dia 26 deste mês até 13 de 
dezembro. No total, são 980 va-
gas, para professores de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, ar-
quiteto, assistente social, biólogo, 
economista, enfermeiro, médico, 
com diversas especialidades com 
oportunidades, agente adminis-
trativo, auxiliar de creche, fiscal de 
obras, agente de postura, coveiro, 
cozinheiro, inspetor escolar, entre 
outros. Os salários variam de R$ 
998 a R$ 5.018,98.

A taxa de inscrição varia de acor-
do com o nível de escolaridade do 
cargo desejado, sendo R$ 40 para 
nível Fundamental; R$ 50 para 
os de níveis Médio e Técnico e R$ 
60 para os de nível Superior. As 
provas são de caráter eliminatório 
e classificatório e contemplam 40 
questões de múltipla escolha para 
cargos de nível Superior e Médio/
Técnico. Para os cargos de Ensino 

M
Fundamental completo ou in-
completo serão 30 questões. As 
provas serão realizadas em dois 
turnos, com início às 9h e às 15h, 
ambos com três horas de duração.

As inscrições deverão ser feitas 
por meio do link www.ibam-con-
cursos.org.br/cabofrio, do Insti-
tuto Brasileiro de Administração 
Municipal (IBAM), que organiza o 
processo seletivo. Todo o valor ar-
recadado com as inscrições será re-
vertido para a empresa prestadora 
do serviço. Segundo a prefeitura, o 
município não terá ônus com a re-
alização do concurso.

Itaboraí
A Prefeitura de Itaboraí, na Re-

gião Metropolitana, está com con-
curso público aberto para o preen-
chimento de 653 vagas. O edital 
havia sido suspenso em março 
em razão da pandemia do coro-
navírus, mas agora retomado no 
segundo semestre. As inscrições 
vão até o dia 29 deste mês. Organi-
zado pelo INCAB (Instituto Carlos 
Augusto Bittencourt), o concurso 
público prevê oportunidades para 
Professores da Educação Infantil 
e Professores Docentes do Ensino 
Fundamental.

Os salários para os docentes 
será entre R$ 1.526,13 a R$ 1.983,36 
para cumprir de 14h a 22 horas se-
manais de trabalho, dependendo 
do cargo. O INCAB aplicará três 

Quatro municípios abrem inscrições 
e os pretensos candidatos devem 
ficar atentos aos prazos

etapas básicas: prova objetiva, dis-
cursiva e de títulos. A previsão é de 
que as duas primeiras ocorram no 
dia 22 de novembro. As questões 
de prova abordarão a disciplina de 
Língua Portuguesa, Estatuto dos 
Funcionários Públicos Municipais 
de Itaboraí, História do Município, 
Fundamentos da Educação e Co-
nhecimentos Específicos.

Para se inscrever, o candidato 
precisará pagar uma taxa de R$ 70 
ou R$ 90.

Processo Seletivo em Carmo
A prefeitura do Carmo tam-

bém está com processo seleti-
vo. São 71 vagas distribuídas em 
cargos de nível Fundamental 
incompleto até Superior para 
início imediato, além de cadas-
tro reserva. As inscrições vão até 
o dia 12 de novembro. Há opor-
tunidades para auxiliar de obras, 
auxiliar de serviços de educa-
ção, merendeira, motorista, pe-
dreiro, operador de máquinas, 
guarda municipal, cozinheiro, 

Para dar mais agilidade e 
reduzir congestionamentos 
em um trecho do município, 
a Prefeitura de Nova Iguaçu, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Transporte, Trânsito 
e Mobilidade Urbana (SEMT-
MU), fez mais uma mudança 
nas ruas da cidade. A Rua Co-
ronel Bernardino de Melo, a 
partir desta segunda (19), tem 
sentido duplo de direção en-
tre as ruas Comendador Soa-
res e Aguiar Dias.

Para que a mudança pudes-
se ser feita, o trecho ganhou 
pintura no chão e sinalização. 
A via de sentido duplo vai de-
safogar o trânsito da Avenida 
Abílio Augusto Távora (antiga 
Estrada de Madureira) e pos-
sibilitar mais um acesso ao 
Viaduto Padre João Musch.

Este ano, a Prefeitura fez 
importantes mudanças no 
trânsito da cidade. Em agos-
to, foi feita a inversão no 
sentido no quarteirão da Rua 
Doutor Mário Guimarães 
e Rua Azzis Rachid. Outra 
grande mudança no trânsito 
com resultados significati-
vos aconteceu no início do 

Lutadora de Belford Roxo vence 
Rio Challenge de Jiu-Jitsu

Trecho da Coronel Bernardino de Melo passa 
a ter sentido duplo

A lutadora de jiu-jitsu, 
Kelly Glauciele Martins, de 17 
anos, brilhou em sua estreia 
nos tatames do Rio de Janei-
ro. A jovem atleta faixa bran-
ca, 70 kg, da Vila Olímpica de 
Belford Roxo, venceu a pri-
meira etapa do Rio Challenge 
2020/2021, na Arena da Ju-
ventude, no Parque Olímpi-
co de Deodoro. A competição 
foi organizada pela Sport Jiu 
Jitsu South American Fede-
ration (SJJSAF).

Kelly Glauciele, da cate-
goria peso médio, treina re-
gularmente na Vila Olímpica 
de Belford Roxo, desde 2018, 
sob o comando dos profes-
sores de jiu-jitsu Arnaldo 
Batista, Alex Oliveira e Fábio 
Von. “Kelly é uma joia a ser 

lapidada, tem muito poten-
cial, com o apoio da Secre-
taria de Esporte e Lazer de 
Belford Roxo, e a vontade da 
atleta, podemos chegar mais 
longe”, ressalta o treinador 
Arnaldo Batista.

Para que a mudança pudesse ser feita, o trecho ganhou pintura no chão e sinalização

Foto: Rafael Nascimento de Souza

ano na esquina da Rua Dom 
Walmor com a Via Light, 
na pista sentido Pavuna, 
no Centro de Nova Iguaçu. 
Ali foi construído um novo 
trecho da via no canteiro 
central que leva os veículos 
diretamente para o cruza-
mento com a pista sentido 
Comendador Soares.

recepcionista, advogado, mé-
dico, enfermeiro, contador, psi-
cólogo, entre outras. Os salários 
vão de R$ 998 até R$ 8 mil.

O concurso público será orga-
nizado pelo Instituto de Avalia-
ção Nacional (IAN). Os profissio-
nais inscritos serão avaliados por 
meio de três etapas: prova objeti-
va, prova prática, teste de aptidão 
física e prova de títulos. Os pro-
fissionais deverão cumprir uma 
jornada de trabalho que varia de 
16 a 40 horas semanais.

As disciplinas cobradas tam-
bém se modificam conforme o car-
go, podendo envolver os seguintes 
conteúdos: Língua Portuguesa, 
conhecimentos gerais e locais, Ma-
temática, conhecimentos específi-
cos, noções de informática, Código 
de Trânsito Brasileiro, Lei Orgânica 
do Município, Saúde Pública e co-
nhecimentos pedagógicos. A pro-
va objetiva será realizada no dia 13 
de dezembro.

A taxa de inscrição é de R$ 60 
até R$ 98, a depender do nível de 

escolaridade do cargo que o inte-
ressado vai se candidatar.

Médicos temporários para 
Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio anunciou a 
realização de um concurso público 
para médicos temporários em di-
versas especialidades. São 35 vagas 
em diversos hospitais e unidades 
de saúde do município. A remu-
neração é até R$ 7.918,03. As inscri-
ções vão até esta terça-feira.

Para participar, o interessado 
deve preencher o formulário on-
line com seus dados pessoais, 
formação acadêmica e experiên-
cia profissional. O Conselho Re-
gional dos Corretores de Imóveis 
(Creci-RJ) também está com 35 
vagas abertas para a sua seleção. 
As inscrições vão até o dia 9 de no-
vembro. A remuneração vai de R$ 
1445,40 até R$ 4.439,59.

São oportunidades para técnico 
em informática, analista de comu-
nicação, analista de marketing e 
analista programador. 

Quatro municípios abrem inscrições e os pretensos candidatos devem ficar atentos aos prazos

Foto: Divulgação

Kelly Glauciele venceu a primeira etapa do Rio Challenge



Lançamento

esde sua primeira 
aparição juntos, 
em 2009, quando 
Brian May e Roger 
Taylor, membros 
do Queen, aparece-
ram como convida-
dos, no final da oi-
tava temporada do 

programa de TV “American Idol”, 

em que Adam Lambert era um 
competidor, a combinação de Que-
en + Adam Lambert foi se consoli-
dando e se tornou uma das maio-
res bandas em turnê do mundo.  Se 
fossem tempos diferentes, Brian, 
Roger e Adam teriam acabado de 
encerrar uma nova turnê com uma 
corrida colossal de 27 shows em 
nove países europeus.

Já está disponível o álbum 
“Queen + Adam Live 
Around the World”

D

e chamo Fernanda 
Camargo, tenho 29 

anos. Sou do litoral 
de São Paulo, moro 

em São Vicente. Um 
dos meus maiores ob-

jetivos no momento é 
continuar com a minha 

carreira de modelo. Estou apostan-
do em concursos de beleza, clipes. O 
importante é nunca parar nossos so-
nhos, sigo meus instintos. Trabalho 
na área de tranças e alongamentos e 
também com lives no App Bigo Live. 
A intenção é ser melhor que ontem e 
superar meus medos.

M

C
am

ar
go

GA
TA

GA
TA

  D
O

D
O

onde eles apresentaram o show 
“Live Aid”, de 1985, que fez a his-
tória original do Queen, num set 
que trouxe “Bohemian Rhapso-
dy”, “Radio Ga Ga”, “Hammer To 

Fall”, “Crazy Little Thing Called 
Love”, “We Will Rock You” e “We 
Are The Champions”, fazendo o 
icônico recurso de “Ay-Ohs”, de 
Freddie Mercury.
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 CLILTON PAZ contato@jornalpovo.com.br

Foto: Divulgação
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WWW.MUSADOBRASILEIRAO.COM/VOTACAO/
TIMES/CORINTHIANS

Para votar em Fernanda, basta acessar o link e 
clicar em curtir abaixo da foto principal:

CCulturando ulturando No entanto, a chegada do 
COVID-19 interrompeu sua 
iminente turnê de verão, no 
Reino Unido e na Europa, que 
foi adiada para o próximo ano. 
Com isso em mente, Queen + 
Adam Lambert procuraram 
outras maneiras de consolar 
os quase meio milhão de fãs 
que haviam adquirido os in-
gressos. Eles se voltaram para 
o YouTube, onde somam mais 
de 12.5 milhões de inscritos, e 
apresentaram o especial “Que-
en + Adam Lambert Tour Wa-
tch Party”, um show de uma 
hora com vídeos captados du-
rantes as turnês anteriores.

Agora, Queen + Adam Lam-
bert confirmaram o lançamento 
de seu primeiro álbum ao vivo, 
“Queen + Adam Live Around the 
World”. O disco inclui a apresen-
tação completa de 22 minutos 
do evento Fire Fight Australia, 
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o n t r a t a d o 
em 2017 
pelo Fla-
m e n g o , 
Everton Ri-
beiro tem 
nesta tem-
porada sua 
melhor mé-
dia de gols. 

Ao todo, o camisa 7 marcou sete 
vezes em 32 jogos. Mais do que 
em 2019 inteiro e, se mantiver 
o ritmo, vai passar com facilida-
de seu recorde. Em 2018, fez 10 
gols em 57 partidas.

Na vitoriosa trajetória do 
Flamengo em 2019, Everton 
mostrou uma outra caracte-
rística. Com os gols mais cen-
tralizados em Gabigol, Bruno 
Henrique e Arrascaeta, o ca-
misa 7 bateu recorde de assis-
tências: 15 em 62 jogos.

C
Assim como o restante 

do time, Everton cresceu de 
produção com o decorrer das 
partidas desde que Domènec 
Torrent assumiu o coman-
do e aos poucos entendeu 
melhor as características de 
cada jogador.

- Agora ele conhece melhor 
as características de cada um, 
e até mudamos um pouco a 
nossa formação. Isso ajudou 
muito. O que queremos é re-
mar todos para um lado só e 
conseguir as vitórias. Jorge 
Jesus gostava mais de dar 
liberdade, e o Dome de um 
jogo mais posicional, mas 
tem entendido que o time 
rende mais se movimentan-
do quando está marcado. Ele 
mesmo nos diz que jogar po-
sicionado não é ficar estático 
- disse ao "Seleção SporTV".

Everton Ribeiro assume também 
o lado mais goleador e tem sua 
melhor média no Flamengo

Vitinho, Everton e Pedro no Corinthians x Flamengo 

O bom desempenho fez o téc-
nico Tite convocar novamente o 
camisa 7 para a seleção brasilei-
ra. Ele participou dos jogos con-
tra Bolívia e Peru pelas Elimina-
tórias e deseja prolongar a boa 
fase no Flamengo para seguir na 
lista até a Copa do Mundo.

- O sonho de todo jogador 
é defender sua seleção, e isso 
é motivo para eu continuar a 
fazer meu melhor todo dia, 
buscar me aprimorar e aju-
dar. Quero crescer mais e dar 
alegria para essa grande na-
ção - disse.

O Flamengo volta a cam-
po nesta quarta-feira para 
enfrentar o Junior Barran-
quilla, no Maracanã, pela 
Libertadores. No domingo, 
o compromisso é pelo Bra-
sileiro, contra o Internacio-
nal, em Porto Alegre.


