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LLINCÊNDIO NA ZONA NORTE

LLparcelamento do 13º salário

Prédio da Gama
Filho pega fogo

BRT: paralisação
de motoristas

Edifício está abandonado desde 2014 em Piedade

U

m incêndio atingiu o
antigo prédio da Universidade Gama Filho,
no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio, na tarde de
ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das
13h35. Agentes do 2º GBM
do Méier trabalharam no local para conter o fogo. As chamas foram controladas e não
houve vítimas.
Os militares fizeram o rescaldo do incêndio. Um vídeo
de um usuário do Twitter mostra as chamas atingindo a parte superior do prédio. Outras
imagens, postadas no Facebook, mostram as chamas no
térreo do edifício. Assista aos
vídeos:
Segundo os Bombeiros, ainda não há informações sobre
a causa do incêndio. O MEIA
HORA procurou a Cedae para
esclarecer sobre a suposta falta de água no local. A empresa
esteve no local e constatou que
não há desabastecimento.
A Universidade Gama Fi-
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Antigo prédio da Universidade Gama Filho pega fogo na Zona Norte

lho fechou as portas em 2014,
após declarar falência, e o prédio está, desde então, abandonado em Piedade. Na época,
moradores relataram aumento
de assaltos no local, invasão de
jovens de comunidade e abandono total do prédio.
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Mande suas sugestões para o e-mail: zedavaga@meiahora.com

“Triste fim da Gama Filho,
abandonada, depredada, entregue a moradores de rua, e
pegou fogo. Se tivéssemos um
governo preocupado com educação, teria tentado retomar essa instituição”, desabafou um
internauta no Twitter.

Corredores Transoeste, Transcarioca
e Transolímpica foram afetados

O

BRT Rio parou de circular na tarde de ontem
após alguns motoristas
anunciarem paralisação. A decisão foi tomada após o consórcio
informar o parcelamento do 13º
salário. De acordo com eles, os
serviços foram afetados em seus
três corredores — Transoeste,
Transcarioca e Transolímpica. “O movimento acarretou irregularidades nos intervalos, inviabilizando a operação em todo
o sistema”, informou o BRT.
Nas redes sociais, muitos passageiros reclamaram da demora do serviço e sobre a paralisação. “Tem que parar mesmo, o
BRT não dá condições de trabalho aos seus funcionários e
muito menos consegue atender
a demanda da população”, disse
uma usuária.
“Fiquei presa na Alvorada e
por fim peguei um Uber, mas
quem não tem dinheiro, como
faz?”, comentou outra. “Não
está funcionando nenhuma
delas. Fiquei presa 1:30 nesse
calor dentro da estação”, indignou-se mais um.

Reprodução Twitter

BRT interrompeu a circulação

Confira trecho da nota do
BRT Rio sobre a necessidade
desse parcelamento:“Hoje (Ontem) foram depositados 20%. O
posicionamento sobre o saldo
remanescente será informado
em 15 dias, em função das negociações sindicais. Uma assembleia geral extraordinária com a
categoria será realizada nesta
quarta-feira, dia 2, para deliberar sobre a questão”.
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Emprego para níveis fundamental, médio e superior
A Prefeitura do Rio, através da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento,Emprego e Inovação,
abriu 420 vagas de emprego para
os níveis fundamental (incompleto e completo) e médio, além de
oportunidades para pessoas com
deficiência.Entre os cargos dispo-

níveis estão os de motorista, fiscal
de salão, empacotador, técnico de
monitoramento,assistente administrativo, assistente operacional,
locutor,auxiliar de produção,vendedor interno,vendedor de calçados,prevenção de perdas e auxiliar
de loja. Quem tiver interesse deve

enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com. Já para as
vagas destinadas a pessoas com
deficiência, os candidatos devem
encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com.
Já a Americanas seleciona profissionais para o Programa de Su-

pervisor do Varejo na capital (https://lasa.gupy.io/jobs/510070)
e em cidades como Duque de
Caxias (https://lasa.gupy.io/
jobs/510325),Niterói (https://lasa.
gupy.io/jobs/511696), Mesquita
(https://supervisordovarejolasa.
gupy.io/jobs/577895), Nilópolis

(https://supervisordovarejolasa.
gupy.io/jobs/577795) e Belford
Roxo (https://supervisordovarejolasa.gupy.io/jobs/578217). Para concorrer,os candidatos devem
ter ensino superior completo com
até dois anos de formação. O processo seletivo é 100% online.

