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AQUELA AJUDA
Secretaria Estadual de Educação recebe 

inscrições para alunos do 3º ano que querem se 

preparar para o Enem. Prazo termina hoje. P. 2

YURI GRANEIRO / DIVULGAÇÃO

ROUBOS DE CABOS DOS TRENS PREJUDICA CIRCULAÇÃO NO RIO. P. 2

BELO EXEMPLO 

PARA A JUVENTUDE
Morador da Vila Vintém, Davi foi eleito embaixador de um evento 
internacional por seus trabalhos em favor da cultura e da comunidade. P. 3
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SuperVia: roubos de cabos em 
vários trechos da linha férrea
Vandalismo afeta circulação em todos os ramais: composições tiveram intervalos irregulares ontem

ESTEFAN RADOVICZ

Além dos roubos, assaltos e interrupção de circulação por tiroteios são constantes na rede ferroviária do Rio

A 
manhã foi de caos 
para os trabalhado-
res cariocas. Segun-
do a SuperVia, todos 

os ramais ficaram com inter-
valos irregulares em função 
do agravamento de ações de 
vandalismo e furto de cabos 
de sinalização em vários tre-
chos dos ramais Saracuruna 
(Central—Gramacho), Japeri 
e Santa Cruz.

A concessionária informou 
que às 9h15 foram normaliza-
dos os intervalos dos ramais 
Japeri e Saracuruna (Cen-
tral—Gramacho) e, às 9h40, 
os do ramal Santa Cruz. 

Os trens aguardaram or-
dem de circulação, uma vez 
que o controle das composi-
ções passou a ser feito via rádio 
e não de forma automática. Os 
intervalos ficaram irregulares. 
Os clientes foram informados 
por meio do sistema de áudio 
dos trens e das estações.

O número de furtos de ca-
bos de sinalização dos trens 
aumentou drasticamente 
nesse início de ano e já che-
ga a 128 registros, totalizan-
do 5.986 metros de cabos só 
neste primeiro trimestre, o 
equivalente a 96% dos 6.174 
metros de cabos furtados em 
todo o ano de 2020. O proble-
ma mais grave tem sido regis-
trado no ramal de Japeri, onde 
o crescimento de casos nestes 
primeiros três meses é de 8 ve-
zes se comparado ao mesmo 
período do ano passado.

De acordo com a empre-
sa, o furto de cabos prejudica 

todo o planejamento e afeta os 
intervalos entre os trens por-
que o comando para o maqui-
nista seguir viagem passa a ser 
feito por rádio pela equipe de 
controladores que atuam no 
Centro de Controle Operacio-
nal (CCO) da SuperVia e não 
mais de forma automática. 
Isso gera irregularidades nos 
intervalos. O período de maior 
impacto é o pico matutino, ho-
rário com intenso tráfego de 
trens com destino à Central 
do Brasil. Por isso, os interva-
los têm ficado irregulares nos 
últimos dias.

O aumento de furtos tem 
prejudicado o funcionamen-
to da sinalização automática 
ao longo de todo o sistema 
da SuperVia, mas principal-
mente no ramal Japeri, como 
nas proximidades de Olin-
da, Edson Passos, Comen-
dador Soares e Engenheiro 
Pedreira. Diante desse cená-
rio, a SuperVia reforçou as 
equipes de controladores e 
supervisores que atuam no 
Centro de Controle Opera-
cional (CCO), responsáveis 
diretamente pelo tráfego 
junto aos maquinistas.

“Quando a operação é 
aberta pela manhã, nos de-
paramos com vários novos 
casos que ocorreram duran-
te a noite e precisamos al-
terar todo o planejamento. 
Isso inclui licenciar os trens. 
É como se os sinais de uma 
avenida tivessem apagado 
e passamos a contar com o 
guarda de trânsito. Por isso, 

os trens passam a viajar de 
forma mais lenta, porque a 
segurança operacional é o 

nosso maior valor”, explica 
Marcelo Feitoza, gerente de 
Operações da SuperVia.

Criminosos acessam inde-
vidamente a ferrovia e inva-
dem a linha férrea para cor-

Município abre inscrições para estágio
Há vagas na Atenção Primária, como as Clínicas da Família, através do Projeto Acolher

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

Estágio na Atenção Primária, como as Clínicas da Família, é voltado para universitários de vários cursos

A Prefeitura do Rio abre, 
hoje, inscrições para o pro-
cesso seletivo de conces-
são de bolsas de estágio 
não obrigatório do Projeto 
Acolher. A iniciativa é desti-
nada a universitários de di-
versos cursos para atuação 
nas unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). 
São ao todo 67 vagas e os 
candidatos deverão estar 
matriculados em institui-
ções de ensino com convê-
nios de graduação firmados 
com o município.

O estágio terá a duração 
de seis meses e tem como pú-
blico-alvo estudantes de 17 
cursos: Administração, Ad-
ministração Pública, Comu-
nicação Social, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, En-
genharia, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Pedagogia, Psico-
logia, Saúde Coletiva, Servi-

ço social, Tecnologia em Ges-
tão de Pessoas, Tecnologia 
em Gestão Pública, Tecnolo-
gia em Gestão Hospitalar e 
Terapia Ocupacional. Os par-
ticipantes receberão bolsa de 
R$ 443,34 para carga horária 
de 20h horas semanais, além 
de auxílio transporte.

As inscrições são pela 

internet e vão das 10h de 
hoje até as 23h59min do dia 
11. Os interessados deverão 
preencher o requerimento 
específico que estará dispo-
nível no site http://prefeitu-
ra.rio/web/portaldeconcur-
sos e imprimir o formulário 
e a guia DARM, para paga-
mento da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 60. A avalia-
ção dos candidatos será feita 
por meio de prova objetiva 
com 40 questões, de caráter 
eliminatório e classificató-
rio, com base no conteúdo 
programático que consta no 
edital. A prova acontecerá no 
dia 2 de maio e terá duração 
de duas horas e A Polícia Civil exigiu uma perícia no local 

e só libera o articulado após finalização

Ciclista invade pista 
do BRT e causa 
acidente em Cosmos

DANIEL CASTELO BRANCO

Estação precisou ser fechada após ciclista causar acidente

Um articulado do BRT fi-
cou parado na altura da 
estação Cosmos, na Ave-
nida Cesário de Melo, na 
Zona Oeste, devido à que-
da de um ciclista na pista. 
Segundo a concessionária, 
o homem seguia na faixa 
exclusiva, na contramão, 
no sentido Campo Grande. 
Ao passar pelo articulado 
que tinha acabado de sair 
da garagem para fazer a li-
nha 10 (Santa Cruz x Alvo-
rada), Zeildo P. da Silva, de 
54 anos, caiu e machucou o 
ombro e a mão. Ele foi en-

caminhado para o Hospital 
Municipal Rocha Faria.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde informou 
que o ciclista foi submetido 
à sutura e curativos. O pa-
ciente foi avaliado e libera-
do com os devidos cuidados 
e orientações.

O Corpo de Bombeiros 
e a Polícia Militar forma 
acionados para a ocorrên-
cia, mas a 35ª DP (Campo 
Grande) exigiu uma perí-
cia e só após a sua finali-
zação o articulado poderá 
retornar à operação.

Reforço escolar on-line para o Enem
Prazo de matrícula 
no RegresSeeduc 
termina hoje para 
alunos do 3º ano do 
Ensino Médio

Terminam hoje as inscri-
ções para alunos da 3ª sé-
rie do Ensino Médio que 

tiverem interesse em par-
ticipar do reforço escolar 
on-line da rede estadual de 
ensino: o RegresSeeduc. 
As aulas são voltadas para 
os estudantes que querem 
se preparar para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). A matrícula espe-
cial segue aberta aos estu-
dantes que terminaram o 
ciclo básico em 2020. As au-

las começam no dia 12 de 
abril, via Google Classroom 
e pelo aplicativo de nave-
gação gratuita Applique-se, 
oferecido pela Secretaria de 
Estado de Educação.

Os alunos terão acesso a 
material didático em forma-
to pdf, exercícios e simula-
dos de provas do Enem, além 
de monitorias em tempo 
real com os professores de 

até sete disciplinas: Portu-
guês, Matemática, Biologia, 
Química, Física, Geografia 
e História. Serão ofertados 
turnos de aulas em dias úteis 
e também aos sábados.

No caso dos alunos que 
estão cursando o Ensino 
Médio, não será permitida 
a inscrição no turno que es-
tejam cursando sua matriz 
curricular regular.

tar os cabos. O interesse por 
esse material se deve à sua 
composição de cobre, que 
é facilmente revendido no 
mercado ilegal.

“O furto de alguns poucos 
metros de cabo ou mesmo 
o corte deles já é suficiente 
para afetar a operação. Preci-
samos de um apoio urgente 
do poder público no comba-
te a esses crimes, para conti-
nuarmos prestando o servi-
ço de transporte à população 
fluminense”, diz Roberto Fis-
cher, gerente de Via Perma-
nente da SuperVia.

FALTA DE MATERIAL NO 
MERCADO PARA REPOSIÇÃO
O crescimento na quantida-
de de furtos, principalmen-
te no ramal Japeri, somado 
ao aumento significativo 
da extensão constantemen-
te levada pelos criminosos, 
zerou o estoque de cabos na 
SuperVia para reposição e 
vem se tornando um desafio 
extra para a equipe de manu-
tenção da concessionária. O 
prazo normal de entrega do 
material pelos fornecedores 
também está afetado pelo pe-
ríodo atípico da pandemia e 
dificuldade de mão de obra 
nas fábricas. Como exemplo, 
a concessionária fez uma 
compra de cabos no início de 
2021, mas a previsão de che-
gada do material e conclusão 
dos reparos no ramal Japeri 
é para início de abril, quando 
então a circulação deverá ser 
normalizada.
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de Startups.
“A missão do Progra-

ma de Embaixadores é 
desenvolver jovens líde-
res que resolvem proble-
mas sociais brasileiros e 
inspiram demais jovens 
a promover mudanças 
no país. Também espe-
ramos que os Embaixa-
dores multipliquem o 
conhecimento adquiri-
do na Conferência entre 
jovens brasileiros, inspi-
rando-os a produzir mu-
danças sociais no país e 
potencialmente organi-
zando palestras e painéis 
de discussão em suas res-
pectivas instituições”, fi-
naliza Gustavo Coutinho, 
presidente do evento.

O horário dos encon-
tros virtuais será das 8h 
às 22h. Os interessados 
em participar dos pai-
néis e debates precisam 
se inscrever através do 
link http://tinyurl.com/
brazilconference2021. 
Para mais informações, 
basta acessar www.bra-
zilconference.org.

U
m carioca, cria 
d a  V i l a  V i n -
tém, favela lo-
calizada entre 

os bairros de Realen-
go e Padre Miguel, na 
Zona Oeste do Rio, foi 
selecionado entre os 10 
embaixadores de uma 
conferência internacio-
nal que visa  promover 
encontros entre líderes 
e representantes da di-
versidade do Brasil para 
discutir temas relacio-
nados à cultura, políti-
ca, economia e socieda-
de. A Brazil Conference 
at Harvard & MIT 2021, 
evento criado por alu-
nos de universidade de 
Boston, será realizado 
pela primeira vez no 
Brasil, de forma on-line 
e gratuita.

Davi  Gomes,  de 21 
anos, nascido e criado 
na comunidade, fruto de 
uma infância precária, 
educação pública e, nos 
estudos, viu uma forma 
de virar o jogo. Aos 15 
anos, ingressou em uma 

instituição de ensino com 
quase 100% de bolsa. Foi 
onde começou a empreen-
der e criou o Davi Sanduba, 
lanches que ele mesmo fa-
zia para pagar sua parce-
la de estudos e levar o pão 
para casa. “Aprendi muita 
coisa com as minhas vivên-
cias de vida, nunca perdia 
uma oportunidade para 
participar de trabalhos 
voluntários e extracurri-
culares. Um deles me fez 
vencer o desafio Tack Rio, 
desafio esse idealizado por 
uma empresa cultural e a 
ONG Junior Achievement, 
que tinha como tema ‘como 
fomentar e dar visibilida-
de à cultura nas favelas do 
Rio de Janeiro’”, lembra o 
rapaz.

O prêmio do desafio era 
participar da Brazil Confe-
rence em 2019 e, para cus-
tear a viagem até Boston, 
Gomes fez uma vaquinha, 
com a qual juntou mais 
do que o necessário e con-
seguiu fazer todos os trâ-
mites. Davi é cocriador de 
dois projetos, a QR-Cul-

ture, startup que visa de-
mocratizar a cultura por 
acesso tecnológico e dar 
oportunidades aos artistas 
periféricos; e o S.O.S Vila 
Vintém, principal inicia-
tiva da comunidade, que 
busca combater a 
fome e fo-

mentar a economia local 
por meio de vale-compras.

Anualmente, o Progra-
ma de Embaixadores sele-
ciona jovens que tenham 
papel ativo perante o de-
senvolvimento do Brasil, 

seja por meio de inicia-
tivas em sua gra-

duação ou em sua comuni-
dade, como pesquisa, pro-
jeto social, atividade extra-
curricular, voluntariado, 
empreendedorismo ou 
outros. Os Embaixadores 
possuem o compromisso de 
contribuir ativamente com 
discussões durante a Bra-
zil Conference e de iniciar 
ou dar continuidade às ini-
ciativas de impacto social 
após o retorno ao Brasil.

A Brazil Conference terá 
um painel sobre os embai-
xadores do evento, além 
de outros sobre democra-
cia e justiça, diversidade 
de cultura, economia e ne-
gócios, políticas públicas 
e impacto social. A confe-
rência será realizada entre 
os dias 11 e 17 deste mês e 
transmitida de modo total-
mente on-line e gratuito. 
O evento, já consolidado 
como referência em unir 
líderes dos setores públi-
cos, privados e social para 
debaterem temas impor-
tantes e pertinentes ao ce-
nário nacional, acontecerá 
em parceria com a Fábrica 

FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL
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CRIA DA VILA VINTÉM

VEM SE DESTACANDO
Davi Gomes está fazendo um trabalho de democratizar 
a cultura e dar oportunidade para os artistas periféricos
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