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COMO SE EU FOSSE FLOR

Feira Florescer agita shopping no fim de 

semana. Evento terá demonstração de 

montagem de buquês e ramalhetes. P. 3

Moradora de Gramacho, em Duque de Caxias, Julia Polastri vende trufas nos trens para poder 
participar de competições de MMA. Jovem ganhou título nacional finalizando a adversária. P. 3

UMA GAROTA

DE SUCESSO
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Escola Firjan SESI abre vagas em 
Duque de Caxias e Nova Iguaçu
Inscrições para ensino Médio 
com Curso Técnico estão abertas 
até o dia 16 de novembro

PAULA JOHAS / DIVULGAÇÃO

Alunos terão aulas em período integral até o fim do curso, somando o Ensino Médio com o Técnico, além de preparatório para o Enem

J
ovens moradores de 
Duque de Caxias e Nova 
Iguaçu, que estejam 
cursando ou tenham 

terminado o 9º do Ensino 
Fundamental, podem se can-
didatar ao processo seletivo 
de 160 vagas gratuitas para o 
Ensino Médio da Escola Fir-
jan SESI, articulado com o 
Curso Técnico da Firjan SE-
NAI. As oportunidades são 
em turno integral em 2021. 
As inscrições podem ser fei-
tas no site www.escolafirjan-
sesi.com.br/ensinomedio, 
até às 18h do dia 16.

No ato de inscrição, os in-
teressados devem fornecer 
uma autodeclaração de renda 
familiar bruta de até 1,5 salá-
rio mínimo, mas alguns can-
didatos podem ser dispen-
sados desta obrigatoriedade 
(confira detalhes no edital) e 
apresentar declaração de es-
colaridade ou certificado de 
conclusão do 9º ano do Ensi-
no Fundamental. O processo 
é aberto para a comunidade 
em geral, com prioridade de 
vagas para candidatos do 9º 
ano da Escola Firjan SESI e 
para dependentes de indus-
triários ou ex-industriários 
(neste caso, com até três anos 
de desligamento da empre-
sa). Em Duque de Caxias e 
Nova Iguaçu são 76 vagas 
para ampla concorrência e 4 
vagas PcD em cada unidade.

DIVULGAÇÃO

Carlos Roberto reencontrou os sobrinhos, após 20 anos sem contato. Hospital localizou os familiares

Ao todo, o 

processo seletivo 

vai oferecer 160 

vagas gratuitas 

para jovens de 

Duque de Caxias

Serviço Social do Hospital Geral de Nova Iguaçu achou parentes de paciente operado

Emocionante reencontro após 20 
anos sem contato com a família

‘Estou muito feliz. Voltei a ter 
família’. Entre sorrisos e lágri-
mas, Carlos Roberto Lessa, 
de 65 anos, recebeu alta do 
Hospital Geral de Nova Igua-
çu (HGNI), ontem, e reencon-
trou sobrinhos que não via há 
quase 20 anos. A aproxima-
ção só foi possível graças ao 
trabalho do Serviço Social da 
unidade, que fez uma busca 
ativa em órgãos públicos para 
encontrar parentes de Lessa, 
que há seis anos vivia em uma 
casa de recuperação no mu-
nicípio de Japeri.

“Encontrar meu tio foi um 
sentimento incrível. Quan-
do vi foto dele e o contato 
do hospital, eu fiquei muito 
emocionada. Mostrei para 
toda família. Sentimos muita 
saudade dele durante todos 
esses anos”, disse Ivonete de 
Melo, de 59 anos, que, entre 
um carinho e um abraço no 
tio, tentou resumir o senti-
mento do reencontro.

O trabalho de localização 
da família de Carlos Roberto 
pelo Serviço Social começou 
assim que o idoso deu entra-
da na emergência do HGNI, 
na última segunda-feira, 
com a abertura do prontuá-
rio social para acompanhar 
o caso. Durante abordagem, 
ele explicou que não via a fa-
mília há muito tempo e ma-
nifestou o desejo de reen-
contrá-los. Foi então que as 
assistentes sociais, tanto da 

Chegamos a pensar que ele 
pudesse estar morto, pois 
não tínhamos notícias dele, 
mas, graças a Deus e ao hos-
pital, estamos nos reencon-
trando. É um sentimento 
de felicidade enorme poder 
abraçar meu tio mais uma 
vez”, destacou Renato.

Ao deixar o HGNI, Carlos 
Roberto agradeceu a todos 
os profissionais que cuida-
ram dele durante a interna-
ção e ressaltou o trabalho do 

Prefeituras 
decidem prorrogar 
vacinação contra 
polio e sarampo
Imunização em Duque de Caxias e 
Nova Iguaçu é prolongada até o dia 27

As prefeituras de Duque 
de Caxias e Nova Iguaçu 
prorrogaram a campanha 
de vacinação contra a Po-
liomielite e Sarampo até 
o próximo dia 27. A mo-
bilização nacional para a 
imunização começou no 
início do mês de outubro 
e a expectativa era vaci-
nar 816 mil crianças, mas 
apenas 167 mil tomaram 
as doses no Rio. 

O público-alvo da cam-
panha são crianças me-
nores de 5 anos de idade, 
com estratégias diferen-
ciadas para as menores de 
um ano e para aquelas na 
faixa etária de 1 a 4 anos 
de idade. Em Caxias, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde realiza vacinação 
seletiva contra o Saram-
po, acompanhando a de-
terminação da Secretaria 
de Estado de Saúde, para 
a faixa etária de 6 meses 
a 19 anos e 50 a 59 anos, 
com inclusão da vacina-
ção indiscriminada na fai-
xa etária de 20 a 49 anos.

Em Nova Iguaçu será 
estendida a campanha na-
cional de multivacinação 
e contra poliomielite para 

atualização da caderneta de 
vacinação, além de intensi-
ficar a imunização contra 
sarampo.

A multivacinação acontece 
para que crianças, adolescen-
tes e adultos que não tenham 
tomado qualquer vacina 
possam atualizar suas cader-
netas. Pessoas nesses casos 
devem procurar um dos 46 
postos de saúde do municí-
pio, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Além disso, as 
unidades também continua-
rão imunizando contra a po-
liomielite e intensificando as 
doses contra sarampo.

Diante do cenário do novo 
coronavírus, as secretarias 
de Saúde dos dois municí-
pios destacam a necessida-
de de reforçar as medidas 
de proteção para diminuir o 
risco de contágio da doença, 
tanto entre os trabalhadores 
da saúde, como entre a po-
pulação. O uso de máscara 
de proteção é obrigatório. 
Os pontos de vacinação e os 
horários podem ser consul-
tados nos sites da prefeitura 
de Duque de Caxias (www.
duquedecaxias.rj.gov.br) e 
de Nova Iguaçu (http://www.
novaiguacu.rj.gov.br).

Serviço Social. “Eu só tenho 
a agradecer por tudo que as 
assistentes sociais e o hospi-
tal fizeram por mim”, reforça.

“Quando se tem amor e 
carinho, já temos tudo pre-
parado. Vamos reunir toda a 
família e cuidar dele”, com-
pletou Ivonete na saída, ao 
lado de Expedito Bernardo, 
de 69 anos, seu marido, e de 
Renato, que também estive-
ram presentes no momento 
da alta hospitalar.

Emergência quanto do se-
tor de Enfermaria, fizeram 
busca ativa e encontraram 
os parentes do paciente, que 
passou por uma cirurgia vas-
cular. Na quarta-feira, o so-
brinho Renato Lessa, de 52 
anos, o visitou.

“De início, ele não me re-
conheceu. Mas, quando falei 
meu nome, ele me abraçou, 
um abraço de quase 20 anos. 
Infelizmente, por problemas 
da vida, houve desencontros. 

Regina Malta, gerente ge-
ral de Educação da Firjan 
SENAI SESI, destaca que a 
proposta da instituição é de 
investir na formação de jo-
vens com a perspectiva de 
futuro, com uma educação 
de qualidade, voltada para o 
desenvolvimento humano e 
tecnológico. “A Escola Firjan 
SESI reforça a proposta de 
unir o Ensino Médio com o 

Curso Técnico da Firjan SE-
NAI, preparando os jovens 
para os desafios da cidadania, 
do trabalho da inovação e da 
continuidade de estudos.”

Os locais de prova serão 
divulgados (on-line) às 13h 
do dia 19. Os exames serão 
aplicados presencialmente 
no dia 26, das 10h às 13h. A 
avaliação será composta por 
50 questões objetivas de múl-
tipla escolha, contemplando 
conteúdos Língua Portugue-
sa, Matemática, Ciências da 
Natureza e Ciências Huma-

nas dos Anos Finais do Ensi-
no Fundamental.

ENSINO MÉDIO + TÉCNICO

No primeiro ano do Ensino 
Médio, o aluno cursará em 
um turno as disciplinas da 
matriz curricular da Escola 
Firjan SESI — Língua Portu-
guesa, Redação, Literatura, 
Língua Estrangeira (Inglês), 
Educação Física, Arte, Mate-
mática, História, Geografia, 
Filosofia, Sociologia, Biolo-
gia, Física e Química.

Além disso, no primeiro se-

mestre, os alunos cursarão, 
no segundo turno, dois cur-
sos de iniciação profissional 
da Firjan SENAI, com o obje-
tivo de experimentação para 
a escolha do Curso Técnico 
a ser iniciado no segundo 
semestre, conforme opções 
disponíveis, de acordo com 
cada unidade — Informáti-
ca, Logística, Eletrotécnica, 
Segurança do Trabalho, Au-
tomação Industrial, Mecâni-
ca, Mecatrônica, Desenvolvi-
mento de Sistemas, Redes de 
Computadores, Multimídia, 

Comunicação Visual, Progra-
mação de Jogos Digitais, Ali-
mentos, Confeitaria, Edifica-
ções e Energias Renováveis.

Já no segundo ano, em 
um turno, o aluno irá cursar 
o Ensino Médio e, no outro, 
dará continuidade e conclui-
rá o Curso Técnico. Por fim, 
no terceiro ano, em um tur-
no, o aluno dará prossegui-
mento aos estudos do Ensi-
no Médio e, no outro turno, 
deverá cursar preparatório 
para o Enem aos sábados e 
Prática Profissional (Estágio 

ou Aceleração de Projetos 
em Educação Profissional) 
ao longo da semana.

Quando o Curso Técni-
co oferecido na unidade for 
da modalidade a distância 
(EaD), haverá também aulas 
presenciais corresponden-
tes a 20% da carga horária, a 
serem realizadas quinzenal-
mente aos sábados na unida-
de Firjan SENAI.

Mais informações tam-
b é m  p o d e m  s e r  o b t i -
das através do telefone 
0800-0231-231.
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Caxiense que 
vende trufas no 
trem ganha título 
nacional de MMA

É a oitava 
vitória 
profissional de 
Julia Polastri 
em três anos 
competindo. 
Ela só teve 
duas derrotas

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

U
ma trajetória de su-
cesso. Aos 22 anos, 
Julia Polastri vem 
colecionando vitó-

rias. A jovem moradora do 
bairro do Gramacho, em 
Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, acabou de 
ganhar o título da divisão 
peso-palha (52 kg) feminino 
no SFT MMA, um dos maio-
res eventos de MMA do país. 
Ela finalizou Jessica Cunha 
com um mata leão e ganhou 
o desafio.

Esta foi a oitava vitória 
profissional de Julia em três 
anos. A jovem só teve duas 
derrotas e, mesmo assim, na 
categoria anterior: de 48kg.

“Essa vitória (SFT MMA) 
foi bem empolgante, minha 
primeira finalização. Claro 
que tenho muita coisa para 
aprimorar, mas essa vitória 
mostrou que estou no cami-
nho certo. Estou muito feliz. 
Acaba sendo uma projeção 
para que eu consiga patro-
cinadores também”, afirma.

Por trás de tanta luta, 
há também muita força de 
vontade: Julia continua 
vendendo trufas no trem 
para poder custear a parti-
cipação no esporte. Às sex-
tas-feiras e aos sábados, a 
jovem cruza o Ramal Sara-
curuna vendendo os doces. 
Entre os sabores estão as 
de brigadeiro e maracujá. 
A jovem sonha alto: quer o 
cinturão do UFC.

Julia começou a competir 
aos 17 anos, quando conhe-
ceu a atual academia, CWB 
Fighter, também em Grama-
cho. Desde então, passou a 
gostar tanto de Muay Thai 
que viu na modalidade uma 
forma de profissão.

“Apesar das dificuldades, 
eu acordo todo dia e falo que 
nunca vou desistir do meu 
sonho”, pontua Julia.

Feira Florescer vai agitar  
a Baixada Fluminense  
neste fim de semana
Evento colaborativo pretende fomentar a economia criativa de 
Duque de Caxias, com pequenos artistas e produtores de flores 

FOTOS CAXIAS SHOPPING / DIVULGAÇÃO

Primeira 
edição terá 
exposição, 

venda e 
demonstração 
de montagens 

de buquês e 
ramalhetes 

A Feira Florescer aconte-
ce neste fim de semana no 
Caxias Shopping para a ce-
lebração dos 12 anos do es-
tabelecimento da Baixada 
Fluminense. O evento cola-
borativo pretende fomen-
tar a economia criativa da 
região, com pequenos artis-
tas e produtores de flores de 
Nova Friburgo e dos arredo-
res da cidade. 

A primeira edição do fes-
tival vai contar com uma ex-
posição e venda de diversos 
tipos de flores, suculentas 
e plantas ornamentais. O 
evento terá ainda demons-
tração de montagens de bu-
quês e ramalhetes. 

“O Rio de Janeiro é o se-
gundo maior produtor de 
flores do país e a área de flo-
ricultura foi drasticamente 

afetada com a pandemia. 
Com a retomada, encontra-
mos no Caxias Shopping um 
local fértil e sensível para 
pensarmos em ações alter-
nativas” afirma Silvia Blum-

berg, do Escritório de Inova-
ção da Secretaria de Estado 
de Cultura e Economia Cria-
tiva, também responsável 
pelo evento. 

O evento é gratuito e será 
realizado na Praça de Expo-
sição do Shopping, próxi-
mo a CVC Viagens. O Caxias 
Shopping fica na Rodovia 
Washington Luiz 2.895. O 
espaço funciona das 10h às 
22h nos sábados e das 15h às 
21h aos domingos. 

“Trazer eventos susten-
táveis e colaborativos sem-
pre foi prioridade para o 
shopping e no mês do nosso 
aniversário, nada melhor do 
que flores para tornar este 
movimento ainda mais bo-
nito”, afirma Adriana Re-
bouças, superintendente do 
Shopping.

O Rio é o segundo 
maior produtor de 
flores do país e a 
área de floricultura 
foi drasticamente 
afetada com a 
pandemia

SILVIA BLUMBERG, uma das 
responsáveis pelo evento

Caxiense 
fatura 

cinturão 
do MMA 
e vende 

trufas no 
trem

Claro que tenho muita coisa para aprimorar, mas 
essa vitória mostrou que estou no caminho certo

JULIA POLASTRI, lutadora e ambulante
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