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DIVULGAÇÃO

Mais um
alvo de
privatização

CAMINHO
INDEFINIDO
N Após o prefeito Waguinho,
de Belford Roxo, assumir
presidência do PSL RJ, deputados Rodrigo Amorim
(estadual) e Felicio Laterça
(federal) lideram frente com
outros integrantes para resistirem ao novo comando
da legenda e continuarem
ali. Ao mesmo tempo, o governador Cláudio Castro tem
sondado Amorim toda hora
para que ele vá para o PL.

E

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO

ste ano os Correios completaram 358 anos. A história da
empresa se confunde com o estado do Rio de Janeiro.
Se não fosse o esforço dos pioneiros, as cartas da princesa Leopoldina e de José Bonifácio não chegariam a Dom
Pedro I, o que culminou na Proclamação da Independência.
O país deve aos bravos carteiros o início de tudo. Hoje, em
média, são entregues 15,2 milhões de objetos postais por
dia, sendo 13,7 milhões de correspondências e 1,5 milhão de
encomendas. Para garantir volume de entregas, os carteiros
percorreram total de 1.302.766 km por dia, o equivalente a 33
voltas ao redor da Terra. Sem saber ao certo sobre o futuro da
empresa, os funcionários vivem incertezas.
CONGRESSO
A pressão dos Ministérios da Economia e das Comunicações é grande para que a Câmara vote logo o projeto de Lei
591/2021, que abre caminho para a privatização dos Correios. Como a proposta recebeu 280 votos favoráveis e 165
contrários à medida, a decisão facilita que a proposta seja
votada diretamente no plenário, sem necessidade de apreciação pelas comissões legislativas. Ainda não há data para a
análise do mérito do texto. Do ponto de vista do conteúdo, o
PL libera o Poder Executivo para converter a estatal, que hoje
está 100% nas mãos do poder público, em uma sociedade de
economia mista. O destino dos Correios interessa ao Rio de
Janeiro, já que muitos funcionários estão lotados no estado,
onde a empresa foi fundada ainda no Império.

Rodrigo Amorim
Funcionários dos Correios vivem incertezas por causa da privatização.
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Proposta
deve ser
votada
diretamente
no plenário”
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As inscrições para o Enem vão até amanhã e a esperança é de que
não seja batido o recorde negativo de 2020 — quando o número
de candidatos foi o menor da década passada. Seria triste. Desigualdade e evasão escolar são marcas da pandemia e podem
afetar gerações. O tema exige atenção.
A Prefeitura do Rio faz bem em buscar pelas 90 mil pessoas que
não tomaram a segunda dose da vacinação contra a Covid-19. É
muita gente. Sem a segunda dose, eles não estão imunes e continuam a transmitir o vírus.

CIEE/Rio: Mais de 2,2 mil vagas
São oportunidades para estágio e jovem aprendiz. E Fundação Mudes: 338 chances
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CORREIOS

Estado do Rio está
com 2.560 vagas
de estágio e jovem
aprendiz nesta semana. O CIEE/Rio (https://
portal.ciee.org.br/) oferece 2.222 oportunidades,
sendo 1.376 para ensino superior e 846 para ensino médio. Já a Fundação Mudes
tem 338 vagas de estágio,
nos níveis superior, médio
e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$
2 mil. Para se candidatar,
basta acessar o site https://
www.mudes.org.br/.
Na Fundação Mudes, as
carreiras do ensino superior com o maior número de
vagas são: Administração
(58), Comunicação Social
(47), Ciência da Computação
(38), Marketing (19), Ciências Contábeis (10), Design
(9), Pedagogia (9) e Nutrição
(5). Ainda há vagas para cursos como Economia, Enfermagem, Fisioterapia, Hotelaria, Odontologia, Turismo,
diversos cursos de Engenharia e muito mais.
Há chances para estágio
no ensino médio, são 21 no
total. Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 35 vagas.
As principais são em técnico
em Eletrônica (10), técnico
em Administração (7), técnico em Design Gráfico (2)
e técnico em Mecânica (4),
mas há vagas também para
técnicos em Informática, em
Química e em Segurança do
Trabalho, entre outras.
Tanto a candidatura para
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as vagas, como os processos
seletivos ainda estão sendo
feitos de maneira remota,
por meio de telefone e internet. Caso haja alguma
dúvida sobre o processo de
inscrição, é só entrar em
contato com a Fundação
Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br) ou pelo
Fale Conosco do site, Facebook ou Instagram.

N Durante o recesso parlamentar, o vereador Pedro
Duarte (Novo) tem feito
panfletagens nas ruas do Rio
para prestação de contas de
seus seis meses de atuação
na Câmara Municipal da cidade. “A abordagem ainda é
encarada com surpresa pelos cariocas - muitos nunca
presenciaram um vereador
eleito prestando contas à população”, disse.

Online

As mais lidas
Vídeo: imagens mostram
tiroteio em academia que
resultou na morte de PM
RIO DE JANEIRO

Para se candidatar
a uma vaga, os
candidatos devem
se inscrever nos
sites do CIEE/Rio
e da Fundação
Mudes

FÁBIA OLIVEIRA

ESPORTE

Confira as oportunidades no CIEE/Rio
Nova Friburgo – Administração (4), Comunicação Social (1),
Direito (1),Educação (1) e Informática (2).
Nova Iguaçu – Administração
(37), Contabilidade (5), Comunicação (6), Direito (23), Educação
(1), Engenharia (6), Informática
(3) e Saúde (1).
Petrópolis – Administração
(21), Arquitetura (1), Contabilidade (2),Comunicação Social (7),
Direito (2), Educação (2), Saúde
(1), Engenharia (5), Informática
(1), Recursos Humanos (1) e Turismo (1).
Rio de Janeiro – Administração
(125), Arquitetura (3),Arquivologia (4), Artes (1), Biblioteconomia
(1), Ciências Sociais (1),Comunicação (24), Comércio Exterior (4),
Ciências Contábeis (21), Ciências
econômicas (7), Gastronomia
(17), Logística (1), Design (5), Direito (257), Educação (10), Engenharias (51), Estética (1),Informática (31),Museologia (1),
Recursos Humanos (2), Relações

Web se assusta ao
ver pênis em foto de
Angélica postada por
Luciano Huck
Vidente prevê tragédia
com avião do Flamengo
e pede que Gabigol não
viaje à Argentina

ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR

ENSINO SUPERIOR: (1.376)
Barra Mansa – Administração (88), Arquitetura (13),
Ciências Contábeis (41), Comunicação (6), Design (1),
Direito (101), Educação (23),
Engenharia (33), Informática
(24), Saúde (62), Serviço Social (1), Recursos Humanos (1)
e Turismo (7).
Campos – Administração
(1) e Direito (11).
Duque de Caxias – Administração (5), Comunicação
(2), Direito (10), Educação
(93), Engenharia (1), Informática (3) e Saúde (4).
Macaé – Administração
(16), Comunicação (4), Contabilidade (1), Educação (5),
Estética (1), Engenharia (4)
e Relações Internacionais (1).
Niterói – Administração
(11), Ciências Contábeis (1),
Comunicação (7), Direito (52),
Educação (6), Engenharia (2),
Informática (2), Moda (1) e
Saúde (2).

VEREADOR NAS RUAS
DO RIO DE JANEIRO

Internacionais (3), Saúde (7),
Serviço Social (2) e Turismo (1).
Três Rios – Administração (2),
Contabilidade (1), Direito (2),
Educação (1), Engenharia (1) e
Informática (2).
ENSINO MÉDIO: (846)
Barra Mansa – Aprendiz (135),
Ensino Médio (150), Técnico em
administração (5), Técnico em
contabilidade (2), Técnico em
Eletromecânica (1), Técnico em
enfermagem (14), Técnico em
informática (7) e Técnico em Segurança do Trabalho (1).
Campos – Ensino Médio (9).
Duque de Caxias – Aprendiz
(27), Ensino Médio (39), Técnico
em administração (2) e Técnico
em segurança do trabalho (1).
Macaé – Aprendiz (31), Ensino
Médio (13), Técnico em Design
de Interiores (1), Técnico em informática (1) e Técnico em mecânica (1).
Niterói – Aprendiz (59), Ensino Médio (16), Técnico em

administração (1), Técnico em
Enfermagem (4) e Técnico em
Segurança do Trabalho (3).
Nova Friburgo – Aprendiz
(11) e Ensino Médio (4).
Nova Iguaçu – Aprendiz
(22), Ensino Médio (21), Técnico em Manutenção (1), Técnico em Administração (1),
Técnico em Eletrônica (2),
Técnico em Eletrotécnica (1),
Técnico em Enfermagem (2)
e Técnico em Segurança do
Trabalho (1).
Petrópolis – Aprendiz (19)
e Ensino Médio (5).
Rio de Janeiro – Aprendiz
(145), Ensino Médio (56), Técnico em Administração (5), Técnico em edificações (2),Técnico
em Eletrotécnica (3), Técnico
em Enfermagem (2), Técnico
em Refrigeração (1) e Técnico
em segurança do trabalho (2).
Teresópolis – Aprendiz (5).
Três Rios – Aprendiz (6),
Ensino médio (5) e Técnico
em segurança do trabalho (1).

