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SEPE NÃO VAI À
REUNIÃO NO STF

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

EDUCAÇÃO 2

Entre os cursos oferecidos pela Faetec está o de maquiagem

PETROBRAS:
LUCRO RECUA

FELIPE CORRÊA / DIVULGAÇÃO FAETC

EDUCAÇÃO 3

ALESSANDRA HORTO

JUSTIÇA DO RIO DECRETA QUEBRA
SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE EIKE

ORLANDO DINIZ
VOLTA AO SENAC

■ A coordenação do Sepe
(Sindicato Estadual dos
Profissionais de Educa-
çãodoRio)decidiuontem
que não estará presente
na audiência de concilia-
çãoconvocadapelominis-
tro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Luiz Fux. O
sindicatoinformouqueso-
licitou uma notificação
oficial que apresentasse
aspautasqueserãodebati-
das no encontro. Alex
Trentino, integrante da
coordenação, reforçou
que a ida à reunião teria
que ser submetida à as-
sembleia. A próxima será
15 de maio, ou seja, após o
encontrocomFux.

SegundooSTF,ominis-
troconvocouareuniãopa-
raentenderomotivodore-
tornoàgreveapósseisme-
ses letivos de aula, sendo

que há um acordo em vi-
gorentreaspartes(Supre-
mo, Prefeitura e Estado
do Rio). A Corte esclare-
ceu que não caberá a Fux
estabelecer se a greve que
começa na segunda-feira
é ilegal ou não. Já estão
confirmadas as presenças
do secretário estadual de
Educação,WilsonRisolia,
de um representante da
Procuradoria Geraldo Es-
tado e da secretária muni-
cipal de Educação, Hele-
naBomeny.

Ontem, representantes
do Sepe se reuniram com
a Secretaria Municipal de
Educação. O encontro es-
tava marcado antes da de-
cisão da greve e, segundo
o sindicato, não foram
apresentadas respostas
concretas sobre as reivin-
dicaçõesdaclasse.

ESTADO SE DEFENDE

■ O secretário estadual de
Educação, Wilson Risolia,
declarou ontem que é im-
possível conceder reajuste
de 20%, conforme o Sepe
exige. “Calculamos vários
cenários e apresentamos
como parâmetro os 8% con-
cedidos ano passado. Mas o
índice pode ser modificado
durante o trâmite na Casa
Civil, no Palácio e na Alerj”.

■ Risolia defendeu ainda
que o estado foi pego de
surpresa pelo anúncio da
greve, uma vez que sema-
na passada tinha recebido
representantes do Sepe.
Ele ressaltou que, se a para-
lisação se estender após a
Copa, será necessário repor
aulas aos sábados no se-
gundo semestre ou até no
período de férias.

SERVIDORFaetec: inscrições até 2ª

A Justiça Federal do Rio
quebrou os sigilos bancário
e fiscal do empresário Eike
Batista. O Ministério Públi-
co Federal irá analisar tran-
sações bancárias de março
de 2013 a maio de 2014,
além da evolução patrimo-
nial de Eike de 2012 a 2013.
Durante a semana, a Justi-
ça já havia decretado o blo-

queio de R$ 122 milhões do
empresário.

No mês passado, a Polícia
Federal abriu inquérito para
apurar supostos crimes finan-
ceiros cometidos por Eike à
frente da OGX. A PF investiga
os crimes de manipulação de
mercado, uso indevido de in-
formação privilegiada e lava-
gem de dinheiro.

O lucro líquido da Petrobras
no primeiro trimestre deste
ano foi de R$ 5,4 bilhões,
sendo 14% inferior ao tri-
mestre anterior. Na compa-
ração o mesmo período de
2013, a queda foi maior, de
30%, devido ao provisiona-
mento de R$ 2,4 bilhões pa-
ra o plano de demissões vo-
luntárias da empresa.

HENRIQUE MORAES
henrique.moraes@odia.com.br

Seleção é para preencher oito mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos

SURPRESA COM GREVE

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) determinou que Orlan-
do Diniz, Presidente da Federa-
ção do Comércio do Estado do
Rio de Janeiro (Fecomércio
RJ), volte à presidência do Se-
nac RJ. A entidade estava sob
intervenção do Conselho Na-
cional do Senac desde feverei-
ro deste ano por irregularida-
des no orçamento.

DIA A DIA

Q
uem pretende fazer
umdoscursos profis-
sionalizantesdaFun-
dação de Apoio à Es-

cola Técnica (Faetec) só tem
até amanhã para se inscre-
ver. São 8.926 vagas nas 33
unidades da instituição na
Região Metropolitana do
Rio. Os cursos com maior
oferta são os de assistente
de operações de logística
(com 750 chances), manicu-
re e pedicure (610) e almoxa-
rife de obras (595).

As inscrições são gratui-
tas e podemser feitas somen-
te pelo site www.faetec.rj.
gov.br, no link “Inscrições
para os cursos FIC de Quali-
ficação Profissional”. Quem
não tiver acesso à internet
poderá procurar um dos 97
polos da Faetec Digital dis-
tribuídos em todo o Estado
e contar com o auxílio dos
monitores da Fundação.

Para se candidatar é preci-
so ter o Ensino Fundamen-
tal. A idade mínima varia de
14 a 18 anos, dependendo do
curso. Os cursos têm dura-
ção de 12 semanas, exceto o
de NR-10 Segurança em Ins-
talações e Serviços com Ele-
tricidade, com um mês.

O sorteio público das va-
gas será feito na terça-feira e
a lista dos vencedores será
publicada no site logo no dia
seguinte. Os candidatos sor-
teados terão da quarta-feira
ao dia 20 para efetivar a ma-
trícula. As aulas começam
em 30 de junho.

Para a presidenta da Fae-
tec, professora Maria Cristi-
na Lacerda, o mercado de
trabalho carece de bons pro-
fissionais com formação
educacional de qualidade e
a fundação preenche esse es-
paço com excelência. “A edu-
cação profissional possibili-
ta ao aluno a aquisição de co-
nhecimentos que lhe garan-
te a inserção imediata no

mercado de trabalho. Esta
prática atende as demandas
de mão de obra especializa-
da exigidas pelos emprega-
dores” destaca.

O Centro Vocacional Tec-
nológico (CVT), com 750 va-

gas, e o Centro de Educação
Tecnológica e Profissionali-
zantes (Cetep), com 450, am-
bos no Complexo do Ale-
mão, são as unidades da Fae-
tec com o número maior de
oportunidades.


