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Candidatos a agentes da PRF devem ter formação em nível superior

PRF abre concurso e
oferece 500 vagas
Foi publicado ontem, no Diário
Oficial da União, o edital do
concurso para preenchimento
de 500 vagas para policial rodoviário federal. As inscrições
serão feitas no site do Cebraspe,
banca escolhida para a organização do processo seletivo, e
vão do dia 3 a 18 de dezembro.
Para ingressar na Polícia Rodoviária Federal (PRF), os candidatos devem ter formação em
curso superior aprovado pelo
MEC e carteira de habilitação
na categoria B.
O coordenador-geral de
Recursos Humanos Jesus Caamaño comenta o esforço da
instituição para que o concurso transcorra da melhor
maneira possível.
“Com o anúncio de novo
concurso, passamos por diversas etapas, desde o levantamento do perfil de candidatos
desejado pela PRF, escolha da
banca organizadora e construção do edital de forma minuciosa obedecendo a legalidade

e a experiência do órgão nos
concursos passados. A partir de
agora, temos os candidatos conosco nesse caminho que leva à
formação de 500 novos policiais
rodoviários federais”, disse.
Durante a assinatura do
edital no fim da tarde de ontem, o diretor-geral da PRF
citou que “a publicação do
edital é apenas parte do caminho para o ingresso dos
novos policiais. Antes mesmo
do anúncio do concurso em
fevereiro deste ano pelo Ministro da Segurança Pública,
Raul Jungmann, já estávamos
tomado medidas para aperfeiçoar o perfil profissiográfico
que queremos, de maneira que
tenhamos a seleção daqueles
que realmente são vocacionados para o trabalho policial e
para a PRF”.
Todas as informações sobre
o certame estão disponíveis
e detalhadas no edital, que
pode ser acessado através do
link www.cespe.unb.br. n

Assessor é demitido
um ano após prisão
Apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como o
operador financeiro mais importante do esquema de lavagem de dinheiro liderado pelo
ex-governador Sérgio Cabral, o
agente fazendário Ary Ferreira
foi demitido do Governo do Rio
na última segunda-feira (26).
A demissão veio um ano e um
mês depois da condenação de
Ferreira por lavagem de dinheiro, em outubro de 2017.
Mesmo afastado do trabalho desde outubro do ano
passado por ser réu em cinco
processos da Lava Jato na Justiça Federal, o funcionário ainda
recebia salário e custou mais de
R$ 120 mil aos cofres públicos
desde que foi afastado.
Sobre a lentidão para a demissão do funcionário, a Secretaria de Estado de Fazenda
e Planejamento informou, por
meio de sua assessoria, que
“não houve demora”. Segundo
explicou, o estado “cumpriu
todos os ritos administrativos
e legais que antecederam a
demissão e que são exigidos
em uma Administração Pública por ele ser servidor público
estatutário”.

Já a defesa de Ary Ferreira
afirmou que vai recorrer da decisão. O advogado Alessandro
Carracena informou à Agência
Brasil que a equipe já prepara
o recurso para apresentação,
já que o processo está em fase
administrativa.
Caso – Ary Ferreira foi detido
na Operação Mascate, um desdobramento da Lava Jato no
Rio de Janeiro, em fevereiro de
2017. Em outubro do mesmo
ano, foi condenado a nove anos
e quatro meses de prisão por
ser apontado como operador
de lavagem de dinheiro da organização de Cabral.
Também em outubro de
2017, o réu foi beneficiado por
decisão do juiz Marcelo Bretas,
da 7ª Vara Federal Criminal, que
revogou sua prisão preventiva.
O magistrado considerou que
ele poderá recorrer da sentença
em liberdade.
Em sua decisão, Bretas condenou Ary por lavagem de
dinheiro, no âmbito da Operação Mascate, mas afirmou que
não se fazia mais necessária a
manutenção do ex-assessor na
cadeia. (Agência Brasil) n
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Alerj vota hoje
veto a isenção
de pedágio
em Itaboraí
A Assembleia Leg islat iva
(Alerj) votará hoje 38 vetos do
governador Luiz Fernando
Pezão a projetos de lei aprovados pela Casa. As votações
acontecerão na sessão ordinária, às 15h. Caso obtenha
36 votos favoráveis, o veto
é derrubado e o projeto se
transforma em lei. Se o veto
for parcial, a lei já existente
será atualizada.
E nt re os vetos est á o
referente ao projeto de lei
4.356/18, que isenta do pagamento de pedágio da rodovia
RJ-116 os moradores do distrito de Sambaetiba, no município de Itaboraí; do bairro de
Boca do Mato, em Cachoeiras
de Macacu; e do distrito de
Banquete, no município de
Bom Jardim.
Out ro veto a na l isado será ao projeto de lei
3.010/17, que se transformou
na Lei 8.091/18. A norma
dispensa da vistoria anual
do Detran-RJ os automóveis que tenham instalado
o sistema de Gás Natural
Veicu la r (GN V ). O a r t igo
vetado define que os proprietários de veículos com
GNV também sejam dispensados do pagamento da taxa
de vistoria, tendo de pagar
somente a taxa de emissão
do Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículo
(CRLV).
Também será analisado
o veto total ao projeto de lei
2.636/17, que proíbe que as
companhias de água, luz
e gás ca lculem a cobrança aos consumidores por
média ou estimativa, sem
a leitura por aparelhos medidores. n
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Com o anúncio feito ontem, já são 16 os secretários definidos pelo governador eleito Wilson Witzel

Witzel divulga nomes de
mais quatro secretários
Eles vão gerir as pastas de Mobilidade, Cultura, Infraestrutura e Cidades
O governador eleito do Rio
de Janeiro, Wilson Witzel,
anunciou ontem os nomes
de mais quatro integrantes
do seu governo que começará em janeiro de 2019. O brigadeiro engenheiro Robson
Fernandes será secretário
de Estado de Mobilidade,
que atualmente é a pasta de
Transportes. Para a Secretaria de Cultura, o indicado
é o bacharel em Relações
Internacionais Ruan Fernandes Lira. Já a Secretaria de Infraestrutura, que
substitui a de Obras, terá à
frente o engenheiro Horácio
Guimarães.
O consultor financeiro
Juarez Fialho assumirá a
nova pasta das Cidades, que,
segundo a assessoria do governador eleito, foi criada
para planejar, executar e
coordenar as políticas públi-

cas das áreas de habitação,
urbanização e desenvolvimento regional sustentável.
A intenção do governador
eleito é que a secretaria dê
apoio aos municípios na gestão administrativa, fundiária
e urbanística.
O brigadeiro Robson Fernandes Ramos, de 60 anos,
se formou em engenheiro aeronáutico no Instituto
Tecnológico de Aeronáutica
(ITA), e é mestre em Engenharia Civil pela Universidade da Califórnia/Berkeley.
O futuro secretário de
Cultura, Ruan Fernandes
Lira, de 30 anos, é formado
em Relações Internacionais
pela PUC do Rio, cursa a sua
segunda graduação em Direito na Universidade Estácio de
Sá. Foi assessor internacional
da Secretaria de Estado de
Cultura, e trabalhou no Co-

mitê Organizador dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016.
Horácio Guimarães, que
comandará a pasta de Infraestrutura, é professor da
Uerj, da Secretaria de Estado
de Educação e do Centro
Universitário de Volta Redonda (UNIFOA). Guimarães
é formado em Engenharia
Civil e Matemática, e mestre
e doutor em Engenharia Metalúrgica pela Universidade
Federal Fluminense (UFF).
Juarez Fialho, de 33 anos,
é consultor financeiro e auditor independente. Com
formação em Ciências Contábeis, trabalhou em empresas de auditoria como BDO,
KPMG e MGF, e liderou projetos de captação de recursos
e de modernização da gestão
em municípios de diversos
estados. n

