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Moradora de Itaguaí, 
ginasta da Seleção 

Brasileira e bailarina, de 
14 anos, já ganhou 28 
medalhas de ouro em 
competições oficiais e 

brilha no Tik Tok. P. 3
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ALÍVIO NO BOLSO
Pedágio na rodovia Washington Luís poderá 

ser suspenso após término de contrato com 

concessionária, em março de 2021. P. 2

Em 2018, Manoella 
participou do 

Dancing Brasil 
Junior, da TV  

Record

Além das 
competições, 
Manoella atua em 
espetáculos de 
dança
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Baixada

Campanha alerta para uso 
correto de acostamento na Dutra
Concessionária CCR Nova Dutra, que administra a rodovia, fará ações educativas ao longo deste mês

DIVULGAÇÃO/CCR NOVA DUTRA

Trafegar ou 
ultrapassar 

pelo 
acostamento 

é infração 
gravíssima, 

com multa e 
sete pontos

P
ara conscientizar mo-
toristas a CCR Nova 
Dutra, concessioná-
ria que administra a 

Rodovia Presidente Dutra, 
realiza, durante o mês de no-
vembro, a campanha Dirija 
com Responsa, para orientar 
sobre o uso correto de acos-
tamento. Na rodovia, o acos-
tamento é uma faixa de segu-
rança que só deve ser usada 
em casos de emergência. 

Entre as ações haverá dis-
tribuição de folhetos da cam-
panha, dicas de segurança, 
divulgação de mensagens 
educativas nos painéis de 
mensagens variáveis (PMVs) 
e a veiculação de dicas de se-
gurança na programação da 
CCRFM 107,5. A concessioná-
ria alerta que utilizar o acosta-
mento de maneira irregular, 
como faixa de tráfego ou ul-
trapassagem, causa riscos de 
graves acidentes. 

“O acostamento traz uma 
falsa segurança para os moto-
ristas que o utilizam somente 
para uma breve parada. Quan-
do nossos clientes necessitam 
de socorro mecânico e estão 
no acostamento, orientamos 
sinalizar o veículo e aguardar 
fora do mesmo, em um local 
seguro, como o canteiro late-
ral, sempre olhando para o 
tráfego da rodovia até a che-
gada das nossas viaturas, por 
isso a importância de reforçar 
as ações”, explica Virgílio Leo-
cádio, Gestor de Atendimento 

lização indevida da faixa de 
emergência. 

Além disso, a CCR refor-
ça que utilizar o acostamen-
to como faixa de tráfego ou 
para realizar ultrapassagens 
é considerado infração gra-
víssima, segundo o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
e contabiliza sete pontos na 
carteira de habilitação. Tran-
sitar pelo acostamento pode 
gerar multa R$ 880,41 e ul-

trapassar pelo acostamento, 
multa de R$ 1.467,35. 

Entre as orientações da 
empresa, estão sinalizar o 
local, ligar o pisca-alerta e 
posicionar o triângulo, de-
socupar o veículo, deixando 
todos os ocupantes distan-
tes da rodovia, com atenção 
especial às crianças e ani-
mais de estimação em caso 
de parada de emergência no 
acostamento. 

Mensagens 
educativas 
serão veiculadas 
nos canais da 
concessionária

Contrato da Concer acaba em março de 
2021 e nova licitação acontece em 2022

Rodovia Washington 
Luís pode ficar sem 
cobrança de pedágio

ESTEFAN RADOVICZ 

A rodovia corta nove municípios, entre eles Duque de Caxias

A Rodovia Washington 
Luís (BR-040) vai ficar 
sem cobrança de pedá-
gios entre 2021 e 2022, 
no trecho de Juiz de Fora 
e Rio de Janeiro. 

A medida foi anun-
ciada pelo Ministério 
da Infraestrutura (Min-
fra), que comanda a ju-
risdição da rodovia. De 
acordo com o órgão fe-
deral, o contrato entre a 
União e a concessionária 
que administra a BR, a 
Concer, acaba no início 
do próximo ano. O novo 
projeto está em fase de 
estudos, com leilão pre-
visto para 2022.

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) 
assumirá a gestão da ro-

dovia no início de março de 
2021 e enquanto a via esti-
ver sob responsabilidade 
deles, não haverá cobrança 
de pedágio.

A Concer administra há 
24 anos a rodovia, que corta 
nove municípios de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro, 
entre eles Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense.

PEDÁGIO

O valor cobrado no pedágio 
é de R$ 11,60 para carros, 
R$ 5,80 para motos e pode 
chegar até R$ 69,90 para 
caminhões e tratores de 
seis eixos. A taxa é recolhi-
da nas três praças: Xerém, 
em Duque de Caxias (RJ); 
no km 45,5, em Areal (RJ); 
e no km 816,7, em Simão Pe-
reira (MG).

Detran fará mutirão em postos de 
Habilitação da Baixada no sábado
Objetivo é colocar em dia serviços que foram suspensos por causa da pandemia

DIVULGAÇÃO

Em todo o Estado do Rio, o Detran vai disponibilizar oito mil vagas durante mutirão do próximo sábado

O Detran-RJ montou mais 
uma força-tarefa e vai abrir 
mais 23 unidades,  no pró-
ximo sábado (14), e oferecer 
8 mil vagas para serviços de 
habilitação. A expectativa 
é reabrir todas as unidades 
que ainda estavam fechadas 
desde o início da pandemia 
de Covid-19 e realizar mais 
mutirões. No total, serão 
reabertos os 98 postos de 
atendimento deste serviço. 
No último sábado, os postos 
reabertos foram distribuídos 
em seis bairros da capital e 
outras 12 cidades espalha-
das pelo Rio. A cada sema-
na de novembro, sempre 
cumprindo os protocolos de 
saúde, outros postos serão 
reabertos. 

No sábado, serão reaber-
tos os postos em Magé, Mes-
quita e Paracambi, na Bai-
xada Fluminense, além das 
unidades de outras cidades 
como Rio Bonito, São Gonça-
lo, Araruama, Barra do Piraí, 
Barra Mansa, Bom Jesus de 
Itabapoana, Itaguaí, Itaoca-
ra, Nova Friburgo, Paraíba 
do Sul, Resende, Teresópolis 
e Vassouras. Na capital flu-
minense, serão abertas uni-
dades no Cantagalo, Centro, 
Guadalupe (Shopping Gua-
dalupe), Ilha do Governador, 
Irajá (Shopping via Brasil) e 
Sulacap Shopping. 

Entre os serviços disponí-
veis estão renovação da car-
teira de motorista; primeira 
e segunda via de CNH; adi-

no mutirão. “Muitos locais 
de trabalho solicitam que 
a pessoa saiba dirigir. Por 
isso, vim fazer. Atendimen-
to foi rápido. Tudo maravi-
lhoso”, afirmou. 

O estudante Gabriel Gus-
mão, de 18 anos, pretendia 
tirar a carteira de habilita-
ção para andar em veículo 
próprio com mais seguran-
ça na pandemia. Então, li-
gou para fazer o serviço no 
mutirão. “Fui muito bem 
instruído sobre onde pegar 
a ficha e as outras etapas do 
processo. E o atendimen-
to também foi todo rápido. 
Cheguei mais cedo e ainda 

adiantaram o meu serviço”, 
contou satisfeito. 

AGENDAMENTO

Os serviços do Detran ainda 
precisam de agendamento, 
tanto nos mutirões quanto 
nos dias úteis, para evitar aglo-
meração nos postos. O agenda-
mento é feito sempre pelos te-
lefones 3460-4040, 3460-4041 
e 3460-4042, ou pelo site www.
detran.rj.gov.br. O agendamen-
to para o mutirão abre sempre 
às quintas-feiras. É importante 
não levar acompanhante para 
os postos, a não ser que seja ex-
tremamente necessário para o 
usuário do serviço. 

ção e mudança de categoria; 
troca da permissão pela de-
finitiva; e alteração de dados 
com inclusão de atividade 
remunerada. O) atendimen-
to será das 10h às 17h. 

“Nosso objetivo é servir 
bem à população. Ampliare-
mos os mutirões se, no fim 
de novembro, identificarmos 
que a demanda acumulada 
na pandemia permanece”, 
frisou o presidente do De-
tran, Adolfo Konder. 

Nubia Castro Machado, 
de 28 anos, concorda. Ela 
estava tentando o serviço 
nos dias úteis, mas con-
seguiu fazer a habilitação 

da CCR Nova Dutra. 
Dados da Concessionária 

revelam que, de 1º janeiro até 
o dia 30 de setembro deste 
ano, foram registrados 466 
acidentes relacionados à para-
da no acostamento e seis atro-
pelamentos. No mesmo perío-
do do ano passado, foram 651 
acidentes e oito atropelamen-
tos. Mesmo com a queda nos 
números, a campanha busca 
orientar sobre os riscos da uti-
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Atleta e 
bailarina 
de Itaguaí é 
sensação
no Tik Tok
Com apenas 14 anos, ela já participou de 21 competições 
e coleciona 46 medalhas em campeonatos oficiais

ARQUIVO PESSOAL

Manoella 
Aparecida 
participou 
de quatro 
espetáculos de 
dança

A
tleta da ginástica 
olímpica da Seleção 
Brasileira, bailarina e 
agora sensação no Tik 

Tok, a adolescente de Itaguaí, 
Manoella Aparecida, de ape-
nas 14 anos, quer conquistar 
mais um sonho: entrevistar 
a influenciadora digital nor-
te-americana Charli Grace 
D’Amelio, também famosa 
no Tik Tok. 

Além de parecidas fisica-
mente, para a jovem atleta, 
Charli é uma inspiração des-
de que começou a publicar ví-
deos dançando no Tik Tok, em 
2019. Este ano, com apenas 15 
anos, teve a conta mais segui-
da da plataforma, com mais 
de 90 milhões de seguidores. 
Em seu canal no YouTube, o 
Mostra a Cara, Manoella es-
pera um dia conseguir entre-
vistar a influenciadora. 

“Eu sou muito fã dela e 
gostaria de perguntar para a 
Charli o que ela daria de suges-
tão para dançarinas que que-
rem crescer e seguir o mesmo 
caminho que ela”, conta a ado-
lescente. Apesar de se inspirar 
na americana, a trajetória de 
Manoella é também de inspi-
rar muitas crianças e jovens. 

Sua vida na ginástica co-
meçou aos seis anos, quando 
participou de uma seletiva na 
escola onde estudava, com ou-
tras 500 crianças, das quais 
apenas cinco, incluindo ela, 
foram escolhidas. Ela acredi-

ta que o bom desempenho se 
deu por conta dos exercícios 
que fazia quando acompanha-
va a irmã na reabilitação. 

“Minha família não enten-
dia como eu tinha consegui-
do passar porque nunca tinha 
feito nenhum esporte. Logo 
quando entrei na Ginástica, 
vi que tinha coreografia e mú-
sica. Então, eu me apaixonei, 
porque também sempre gos-
tei de dançar. Além disso, eu 
fui para um treinamento na 
Rússia durante um mês, foi in-
crível fazer um treinamento 
com as melhores do mundo.” 

Integrando a Seleção Bra-
sileira desde os 10 anos de 
idade, Manoella já partici-
pou de 21 competições, como 
Mundiais, Sul-americanos, 
Pan-americanos, Brasileiros 
e Copas do Mundo. Ao todo, 
ela coleciona 46 medalhas em 

campeonatos oficiais, sendo 
28 de ouro. 

“Minha família e meus pro-
fessores sempre me incenti-
varam. Eu comecei muito pe-
quena na ginástica e minha 
mãe sempre me incentivou. 
Ela falava muito da história do 
Ayrton Senna, de superação 
e sempre me encantou. Nós 
atletas e dançarinos temos que 
nos superar cada dia mais. Eu 
nasci no dia 1º de maio e Ayr-
ton Senna faleceu no mesmo 
dia. Então, sempre no meu 
aniversário passava e ainda 
passam histórias sobre ele na 
TV e faço questão de acompa-
nhar. Ele é uma grande inspi-
ração para mim como atleta”, 
relata a ginasta. 

Na dança Manoella tam-
bém se destaca e não só nos 
vídeos do Tik Tok. Ela já par-
ticipou de quatro espetáculos 
de dança e, em 2018, da com-
petição Dancing Brasil Junior, 
da TV Record, logos após par-
ticipar de um Pan-americano. 

“Foi uma loucura. Eu che-
guei da competição de gi-
nástica e no dia seguinte fui 
ensaiar. Mas foi uma das me-
lhores experiências da mi-
nha vida e vou levar esse mo-
mento para sempre. A dança 
sempre foi uma paixão, desde 
pequena. Incentivo da famí-
lia e amigos mais próximos 
é fundamental. Atualmente 
eu faço aulas Dança de Salão 
e de Jazz. É algo que eu amo. 

Sonho ter situação 
financeira ótima 
para criar projetos 
para ajudar pessoas 
em situação de rua 
ou de comunidades 
carentes”
MANOELA APARECIDA

Belford Roxo oferece 
reforço escolar presencial
Iniciativa contempla alunos do 9º ano e do EJA e terá aulas 
de Ciências, Matemática, História, Geografia e Português

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Número máximo 
será de 20 alunos por 
horário em cada polo e 
a expectativa é  cerca 
de 200 estudantes 
participem

veram serão entre 11 e 27 de 
novembro, seguindo o qua-
dro de horários. 

“O projeto visa a, entre 
outras coisas, preparar esses 
alunos para ingressarem no 
Ensino Médio. A pandemia 
nos pegou de surpresa, mas 
a secretaria de Educação 
busca de todas as formas so-
luções para que os estudan-
tes não sejam prejudicados”, 
avaliou o secretário muni-
cipal de Educação, Denis 
Macedo.0 

Os alunos contarão com 
material específico que será 
disponibilizado por meio 
digital e participarão de 
grupo de comunicação no 
WhatsApp, onde poderão 
esclarecer dúvidas sobre os 
materiais e outras questões 
pedagógicas.

Entre os desafios provoca-
dos pela pandemia de Co-
vid-19, manter a qualida-
de da Educação foi um dos 
maiores. Para amenizar os 
impactos causados pela 
doença no setor, a Secreta-
ria Municipal de Educação 
de Belford Roxo implantou 
o projeto de reforço escolar 
presencial e facultativo. 

A iniciativa atende alu-
nos matriculados no 9º 
ano do Ensino Fundamen-
tal e ciclo IV da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), 
e contemplam as discipli-
nas de Ciências, Matemá-
tica, História, Geografia e 
Português. As aulas presen-
ciais acontecem nas esco-
las municipais Heliópolis, 
Rudá Iguatemi Villanova, 
São Bento, Jardim Gláucia 

e Ciep Simone de Beauvoir. 
O número máximo será 

de 20 alunos por horário em 
cada polo. De acordo com 
a pasta, os polos funciona-
rão das 9h às 11h e das 14h 

às 16h. A expectativa é que 
o processo de adesão tenha 
a participação de cerca de 
200 estudantes. Os ‘aulões’ 
para os alunos que se inscre-

O projeto visa 
a, entre outras 
coisas, preparar 
esses alunos para 
ingressarem no 
Ensino Médio

A dança sempre fez parte da 
minha vida.” 

SONHOS DE AJUDAR

Entre os sonhos e planos da 
ginasta, não estão apenas 
conhecer Charli Grace. Ela 
conta que sonha, através do 
esporte e da dança, conquis-
tar campeonatos mundiais, 
ajudar sua família e pessoas 
em vulnerabilidade. 

“Tenho muitos sonhos. 
Sonhos grandes. Tenho o so-
nho de ser campeã mundial 
na minha modalidade. Sonho 
em ser muito reconhecida em 
todo o mundo pelo meu de-
sempenho na ginástica e na 
dança. Sonho em ter uma si-
tuação financeira ótima para 
que eu consiga criar projetos 
para ajudar pessoas em situa-
ção de rua ou de comunidades 
carentes, porque já enfrentei 
muitos desafios financeiros 
para participar de treinos e 
competições”, declara. Charli Grace D?Amelio é uma das inspirações da bailarina

REPRODUÇÃO
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