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ACABA AMANHÃ A VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL EM CAXIAS. P. 2

Competição deste ano, da 
qual David participa, vai 

acontecer em novembro e 
dezembro, e terá  

12 modalidades

Baixada
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ESTOQUE CRÍTICO
Hospital Geral de Nova Iguaçu precisa de 

doações de sangue com urgência.  

Frequência caiu devido à pandemia. P. 2

ACELERADO
Morador de Duque de Caxias, o estudante David dos Santos tem apenas 
15 anos e busca sua segunda medalha de ouro nos Jogos Estudantis. P. 3



Baixada

MRS recebe inscrições para curso 
gratuito de operador ferroviário
Formação é a principal porta para quem quer trabalhar na empresa. Inscrições até o dia 18

MRS / DIVULGAÇÃO

Curso tem duração de três meses e aulas começam no mês de janeiro

A grande oportunidade 
para quem quer trabalhar 
como operador ferroviário 
na MRS chegou. A empresa 
está com inscrições aber-
tas até o dia 18 deste mês 
para o curso de formação 
de Operador Ferroviário. 
Há vagas em Itaguaí. Os 
interessados devem se ins-
crever no site da empresa, 
na aba Trabalhe Conosco 
(www.mrs.com.br/vaga/
curso-operador-ferrovia-
rio-mg-rj-sp). As condições 
são as seguintes: ter ensino 
médio completo, conheci-
mentos em informática, 
ser maior de 18 anos e ter 
residência fixa no municí-
pio de Itaguaí.

O curso é gratuito. As au-
las começam em janeiro do 
ano que vem e têm duração 
de cerca de três meses. Os 
candidatos que evoluírem na 

triagem curricular passarão 
por etapas seletivas, como 
entrevista por competência, 
dinâmica de grupo e avalia-
ção psicológica.

A formação de Operador Fer-
roviário é uma das principais 
portas de entrada da empre-
sa MRS, em especial para os 
profissionais que estão dire-

Estoque em nível crítico acende alerta na 
unidade, uma das maiores da Baixada

HGNI: precisa-se de 
doações de sangue

DIVULGAÇÃO

Doações de sangue caíram cerca de 50% durante a pandemia 

A prefeitura de Nova Igua-
çu divulgou, recentemen-
te, que o Hospital Geral de 
Nova Iguaçu (HGNI) pre-
cisa de doadores de san-
gue. Segundo o governo 
municipal, o número de 
doações vem caindo e o es-
toque atingiu nível crítico. 
Para atender a demanda 
que chega de toda a Baixa-
da Fluminense, o banco de 
sangue precisa coletar 600 
bolsas por mês, porém, este 
ano, em média, 291 doações 
mensais foram registradas, 
o que representa uma que-
da de mais de 50%. “Essa 
redução é provocada, prin-
cipalmente, pela pandemia 
do novo coronavírus que 
vem afetando diversos he-
monúcleos pelo país”, diz a 
nota da prefeitura.

Os voluntários para 
doações podem fazer o 
agendamento pelo tele-
fone (21) 97663-9352, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. A doação acon-
tece das 7h30 às 12h30. 

Todo o ambiente é higieni-
zado e seguro. Uma bolsa de 
sangue pode ajudar a salvar 
até quatro vidas. O banco de 
sangue do Hospital Geral de 
Nova Iguaçu fica na Aveni-
das Henrique Duque Estra-
da Meyer 953, na Posse, Nova 
Iguaçu, próximo à recepção 
geral da unidade. 

Para ser um doador, é pre-
ciso ter entre 16 e 69 anos (os 
menores de 18 presisam de 
autorização dos responsáveis 
legais); estar bem de saúde, e 
pesar mais de 50 quilos. Antes 
de fazer a doação, é necessá-
rio apresentar um documento 
original com foto.

A autorização para que 
menores de idade doem 
pode ser obtida no site do 
Hemorio (http://www.he-
morio.rj.gov.br/html/pdf/
menor_idade.pdf). Especia-
listas alertam que não é pre-
ciso estar em jejum, mas não 
poderá doar quem ingeriu 
comida gordurosa nas últi-
mas quatro horas ou bebida 
alcoólica no dia anterior.

Faperj lança dois editais de 
incentivo à pesquisa no Rio
Investimento total da iniciativa é de R$ 16 milhões. Prazo para a inscrição dos projetos vai até o dia 19
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Com a iniciativa, 
o investimento 
total na pesquisa 
fluminense é de 
R$ 16 milhões

A 
Fundação Carlos 
Chagas Filho de Am-
paro à Pesquisa do 
Estado do Rio de Ja-

neiro (Faperj) lançou os edi-
tais Educação Digital Inclu-
siva (Apoio às Instituições 
Públicas de Educação Supe-
rior) 2020 e Apoio à conser-
vação da biodiversidade: co-
leções biológicas do Estado 
do Rio de Janeiro 2020. Com 
a iniciativa, o investimento 
total na pesquisa fluminense 
é de R$ 16 milhões. 

O programa Educação 
Digital Inclusiva tem como 
proposta apoiar a implan-
tação, difusão e expansão 
da educação mediada por 
tecnologia, em todos os ní-
veis, por meio de projetos 
apresentados por pesquisa-
dores com vínculo funcional 
ou empregatício nas insti-
tuições de ensino superior 
do Rio, para melhoria das 
práticas de ensino-aprendi-
zagem, produção de conteú-
do, metodologias de inclu-
são digital, infraestrutura 
de laboratórios e outros am-
bientes tecnológicos. 

Para financiamento do 
edital, os recursos podem 
chegar ao valor de até R$ 8 
milhões, definidos na pro-
gramação orçamentária da 
instituição, e serão pagos 
em até duas parcelas, po-
dendo ser incluídos recur-
sos adicionais, a critério da 
presidência da Fundação, 
dependendo da disponibili-
dade de seu orçamento. 

Já o programa de Apoio 
à conservação da biodiver-
sidade (COLBIO) apoia o 
financiamento de projetos 
que dão suporte à organiza-
ção, manutenção, informati-

zação, digitalização, gestão 
e divulgação das coleções 
biológicas (microrganis-
mos, zoológicas, botânicas) 
das instituições sediadas no 
Rio de Janeiro, por meio de 
ações, como melhoria de in-
fraestrutura e promoção de 
digitalização e informatiza-
ção de coleções biológicas. 

Os interessados devem 
possuir um vínculo empre-
gatício ou estatutário com 
instituição de ensino e pes-
quisa sediada no estado. 
Nessa chamada, a Faperj 
terá R$ 8 milhões em re-
cursos para financiamento, 
também podendo ser incluí-
dos recursos adicionais. O 

prazo para a inscrição dos 
projetos vai até o dia 19. Já 
para a realização, os partici-
pantes terão no máximo 12 
meses, contados a partir da 
liberação dos recursos. 

“Por meio desses dois no-
vos editais, a Faperj segue 
cumprindo com êxito a sua 
missão de fomentar a ciên-

tamente ligados à operação. 
Ao final do curso, e a depen-
der das vagas disponíveis, os 
formandos podem ser incor-
porados ao time da empresa. 
Entre as funções estão ma-
nobradores ferroviários ou 
auxiliares de maquinistas. 

Quem estiver interessado 
em conhecer um pouco da 
rotina de um manobrador, 
profissional responsável 
pela execução dos procedi-
mentos de logística do pá-
tio, visando a segurança e a 
produtividade da operação, 
pode acessar o link https://
www.youtube.com/watch?-
v=Gqe8IJNUKpM&featu-
re=emb_logo. 

Já para quem busca infor-
mações sobre a rotina de um 
auxiliar de maquinista, basta 
acessar https://www.youtu-
be.com/watch?v=agv5209K-
zPI&feature=emb_logo.

Campanha contra raiva em Caxias
Município já vacinou 
mais de 8 mil bichos

DIVULGAÇÃO

Vacina em Caxias vai até amanhã

Termina amanhã, no primei-
ro distrito, a Campanha de 
Vacinação Contra a Raiva 
Animal, promovida pela Pre-
feitura de Duque de Caxias, 
através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa Civil.

As equipes da Superin-
tendência de Vigilância Am-
biental, Vetores e Zoonoses 
estarão, hoje e amanhã, nos 
bairros Centenário e Vila São 
Luís, das 9h às 13h. A imuni-

zação, que teve início em 19 
de outubro, já vacinou 6.752 
cães e 1.823 gatos, totalizan-
do 8.875 animais protegidos 

em todo o município.
Em função da pandemia 

da Covid-19, a vacinação se-
gue as recomendações de 
prevenção ao vírus, evitan-
do aglomerações. Para levar 
o animal de estimação para 
ser vacinado, o proprietário 
precisa estar usando másca-
ra. O objetivo da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil é de que a Campanha 
de Vacinação Contra a Rai-
va Animal percorra o maior 
número de bairros do muni-
cípio. A vacina é gratuita.

Hoje, quem mora na Vila 

São Luís, vai poder levar os 
bichinhos para tomar a va-
cina na Escola Municipal 
Aquino de Araújo, que fica 
na Rua Mal. Manoel Rabelo 
593. Já os animais de esti-
mação do bairro Centenário 
devem ser imunizados, ama-
nhã, na Escola Municipal 
Professora Zilla Junger da 
Silva, lozalizada na Avenida 
Winston Churchill 434.  

Nesses últimos dias, en-
tre segunda-feira e ontem, 
a campanha passou pelos 
bairros Centenário, Doutor 
Laureano e Copacabana.

cia, tecnologia e inovação do 
Estado. Assegurar a inserção 
da tecnologia como ferra-
menta inclusiva é de funda-
mental importância, prin-
cipalmente neste momento 
de pandemia, pois cria am-
bientes de ensino interdis-
ciplinares e que geram mais 
motivação aos usuários. As-

sim como a conservação da 
biodiversidade também tem 
sua fundamental relevância 
e, aliada ao conhecimento 
científico, torna-se um im-
portante recurso para avan-
çar nesse tema”, disse a se-
cretária de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, Maria Isabel 
de Castro. 
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Baixada

Shopping de São João de Meriti comemora 25 anos e 
apresenta várias novidades para os próximo meses
Devoração natalina vai ter temática de aniversário. O centro comercial possui mais de 200 lojas, sendo 13 âncoras e 3 megalojas

DIVULGAÇÃO

Em novembro, o Shopping Grande Rio comemora 25 anos e vai ter decoração natalina e de aniversário

oferecer seis salas de cinema 
Kinoplex, área de lazer Aze-
Games, Academia Smart Fit, 
Universidade Anhanguera e 
o Rio Poupa Tempo.

Já consolidado como um 
dos principais shoppings da 
Baixada Fluminense e o pri-
meiro da região, o Shopping 
Grande Rio, em São João de 
Meriti, comemora seus 25 
anos no mês de novembro e 
apresenta novidades para os 
próximos meses. Para come-
çar, neste ano, a decoração 
natalina envolverá a temáti-
ca de aniversário, refletindo 
a importância que as duas 
datas representam.

Em 2018, o centro comer-
cial passou por um grande 
projeto de revitalização do 
“mall da moda”. Com a nova 
expansão, serão inaugura-
das, até o fim do segundo se-
mestre, as lojas Maha Man, 
Sonho dos Pés e Miammar 
Make. Já no setor de servi-
ços, está prevista a inaugu-
ração da loteria Talismã e a 

Barbearia Nórdicos. No setor 
de gastronomia estão gran-
des marcas como Frontera, 
Cosechas, Lecadô, Cheirin 
Bão e California Coffee, que 
agregam ainda mais valor ao 
segmento no shopping.

De acordo com a admi-
nistração do shopping, ou-
tra atração muito aguardada 
pelos clientes é a Decatlhon, 
maior varejista de artigos es-
portivos do país, que inau-
gura a primeira unidade da 
marca na região.

O superintendente do 
Shopping Grande Rio, Feli-
pe Coutinho, afirma que du-
rante os 25 anos de atuação, 
o estabelecimento se conso-
lidou como um importante 
centro de compras, lazer, en-
tretenimento e gastronomia: 
“O Shopping Grande Rio tem 
muito mais que clientes ou 

mais queridas pela pesqui-
sa Marcas dos Cariocas, o 
shopping conta com mais 
de 200 lojas, sendo 13 ânco-
ras e 3 megalojas. Além de 

SERVIÇO SHOPPING 
GRANDE RIO:

Endereço: 

Rua Maria Soares Sendas 111, 
São João de Meriti

Horários:

- De segunda a sábado
Lojas e quiosques: 10h às 22h
Alimentação: 10h às 22h
- Domingos e feriados
Lojas e quiosque: 13h às 21h
Alimentação: 12h às 22h
Leia também: Filho do herói 
meritiense marinheiro João 
Cândido recebe homenagem 
de militares da Marinha

visitantes, são verdadeiros 
fãs. Por eles, sempre busca-
mos oferecer variedade, qua-
lidade e as melhores opções 
de mix para surpreender o 

público, construindo assim 
uma experiência única, com 
momentos memoráveis para 
toda a família”, disse.

Eleito uma das marcas 

Estudante de Caxias busca 2ª 
medalha de ouro no Atletismo
Jogos Estudantis acontecem em novembro e dezembro. Ao todo, 12 modalidades serão disputadas
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M
uita disciplina e 
uma agenda rígida 
de treinos. É assim 
que o estudante Da-

vid dos Santos, de 15 anos, se 
prepara para a competição de 
atletismo dos Jogos Estudan-
tis 2020. Morador de Duque 
de Caxias, o jovem não vê a 
hora de pisar na pista de cor-
rida e fazer bonito. David é um 
dos competidores que se pre-
param para a mais importante 
disputa estudantil.

“Estou muito feliz e anima-
do para participar dos Jogos 
Estudantis. No ano passado, 
conquistei a medalha de ouro 
no atletismo e este é meu obje-
tivo para esta edição. Por isso, 
estou treinando bastante com 
meu professor, e tenho todo 
apoio da minha mãe, para con-
seguir novamente uma boa co-
locação”, afirma o atleta, que 
estuda no Instituto Loide Mar-
tha, em Duque de Caxias.

David é um atleta que pos-
sui uma história de conquis-
tas. Através do Atletismo, se 
destacou em uma competição 
escolar e obteve uma bolsa de 
estudos em uma escola parti-
cular, ampliando seu potencial 
na educação e no esporte.

“Sabemos da importância 
que o esporte possui no desen-
volvimento dos jovens. É uma 

oportunidade de desenvolvi-
mento pessoal e profissional, 
de disciplina, gerando bene-
fícios para o convívio social e 
equilíbrio emocional. Por isso, 
aceitamos o desafio de reali-
zar os Jogos Estudantis 2020, 
mesmo durante o período de 
pandemia”, comenta Felipe 
Bornier, Secretário de Estado 
de Esporte, Lazer e Juventude.

Serão 12 modalidades para 

jovens atletas de 12 a 17 anos, 
havendo algumas modalida-
des voltadas para pessoas com 
deficiência. Na programação, 
há modalidades virtuais, indi-
viduais e de baixíssimo conta-
to. As inscrições são gratuitas 
para estudantes de escolas pú-
blicas e privadas, e podem ser 
feitas no site www.jogosestu-
dantisrj.com.br, onde também 
constam o regulamento e o ca-
lendário das competições.

Entre as modalidades estão 
atletismo, natação e eSports 
também abertas a participa-
ção de pessoas com deficiên-
cia, além de vôlei de praia, tê-
nis de mesa e ginástica rítmica 
(virtual). Entre as novidades 
este ano estão: handbeach, 
surf, fut7, basquete 3x3, corri-
da virtual e skate. 

“Acreditamos que o esporte 
é uma importante ferramenta 
e este evento se torna uma ce-
lebração do desporto escolar, 
inclusivo e participativo. Pela 
primeira vez teremos atletis-
mo, natação e eSports para 
jovens com deficiência, o que 
torna esta edição ainda mais 
especial”, aponta a coordena-
dora dos jogos Estudantis RJ, 
Priscilla Honório.

O evento, promovido pelo 
Governo do Estado do Rio, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Esporte, Lazer e Juventu-
de, seguirá protocolos rígidos 
de segurança e saúde, devido 
à pandemia, e conta com co
-produção da Spiridon e patro-
cínio da Enel Distribuição Rio, 
através da Lei de Incentivo Es-
tadual. As inscrições podem 

ser feitas com autorização de 
um responsável técnico e le-
gal, não sendo mais necessária 
inscrição direta da escola.

As primeiras competições, 
de Xadrez, Fifa 2020, Fort-
nite e Clash Royale, aconte-
cem entre os dias 23 de no-
vembro e 4 de dezembro. No 
dia 28 de novembro, é a vez 
do Tênis de Mesa, Skate e da 
Corrida Virtual, que vai até o 
dia 19 de novembro. Entre os 
dias 3 e 6 de dezembro, ocor-
re a competição de Surf, e en-
tre 5 e 6 de Handbeach. As 
disputas de Natação e Ginás-
tica Rítmica virtual são no 
próximo dia 6. Atletismo e 
Basquete 3x3 acontecem en-
tre 11 e 13 de dezembro. Fut 7 
e Vôlei serão disputados en-
tre 17 e 20 de dezembro.

Morador de Caxias, David 
dos Santos tem 15 anos e se 
prepara para a competição 

de atletismo dos  
Jogos Estudantis

David ganhou 
uma bolsa de 
estudos numa 
escola particular 
após ganhar uma 
competição
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