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CIRURGIA ANIMAL

Castramóvel, da Prefeitura do Rio, agendará 

procedimentos gratuitos para moradores do 

bairro de Jacrepaguá, amanhã. P. 2

MARCOS MELLO / DIVULGAÇÃO

PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES TERÁ 960 GUARDAS MUNICIPAIS. P. 2
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DJ Braga resolve 

incluir axé em sua 

playlist de trabalho 

após participar 

de live ao lado do 

cantor Marcelo, 

vocalista do grupo 

Tchakabum. P. 3
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Parceria público-privada prepara 
alunos para o mercado de trabalho
Aulas, oferecidas pela prefeitura 
e a Unisuam, serão através de 
uma plataforma virtual 

FOTOS PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

A Prefeitura do Rio e a Unisuam fizeram parceria para preparar moradores para encarar o mercado de trabalho com aulas on-line

U
ma parceria entre a 
Prefeitura do Rio e 
o Centro Universi-
tário Augusto Mot-

ta (Unisuam) oferece pre-
paração aos cariocas que 
buscam por oportunidades 
no mercado de trabalho, 
por meio de aulas on-line 
da Oficina Virtual de Con-
fecção de Currículos e Com-
portamento em entrevista 
de emprego. 

As inscrições para o pri-
meiro encontro, que acon-
tece hoje, já foram encer-
radas, mas os interessados 
têm até a próxima terça-
feira para se candidatar à 
oficina que ocorrerá no dia 
19. Podem participar mora-
dores do Rio, a partir dos 
18 anos, sem restrição de 
escolaridade. 

As aulas serão realizadas 
ao vivo, através de uma pla-
taforma virtual escolhida 
pela Unisuam. Os links para 
acesso à aula serão enviados 
aos participantes inscritos. A 
prefeitura chama a atenção 
para o preenchimento de te-

lefone e e-mail no momento 
da inscrição, para os interes-
sados conseguirem receber 
os links de acesso ao evento. 

O encontro de hoje acon-
tece das 14h às 17h. Já o do 
dia 19, será realizado entre 
9h e meio-dia. Entre os te-
mas abordados estão como 
montar um currículo; como 

montar um vídeo para pro-
cesso seletivo empresarial 
e dicas comportamentais 
em entrevistas presencial 
e virtual. As inscrições po-
dem ser feitas até às 18h de 
terça-feira, por meio do link 
http://jeap.rio.rj.gov.br:80/
je-sorteio/inscricao/281.

Nova unidade espera esterilizar três mil 
animais, entre cães e gatos, na cidade

Castramóvel chega à 
Jacarepaguá amanhã

Serão disponibilizadas 270 vagas para as cirurgias gratuitas

A Unidade Móvel de Saúde 
Médica Veterinária, o Cas-
tramóvel, chega à Jacarepa-
guá amanhã para realizar 
agendamento de cirurgias 
gratuitas de castração de 
cães e gatos da região. A 
Subsecretaria Municipal de 
Bem-Estar Animal (Subem) 
vai disponibilizar 270 vagas 
para o procedimento. 

A partir das 9h, a pasta 
vai distribuir senhas e para 
conseguir o benefício, o 
tutor do bichinho de esti-
mação precisa ser maior de 
18 anos e estar munido do 
RG, CPF e comprovante de 
residência original e cópia. 
Além disso, os interessados 
devem ser moradores do 
bairro de Jacarepaguá. 

“Tenho recebido muitas 
sugestões da população 
para que o agendamento 
também seja presencial, 
para permitir a participa-
ção de quem não tem aces-
so à internet, ao celular. 
Infelizmente, essa é uma 
realidade. A ideia é traba-
lhar em locais mais caren-
tes, levando serviço públi-
co eficiente. O Castramóvel 
tem um corpo médico alta-
mente qualificado, medi-
camentos e insumos para 

os procedimentos. Quando 
oferecemos castração, esta-
mos combatendo também o 
abandono”, declarou o subse-
cretário de Bem-Estar Animal, 
Fábio Souza. 

Os tutores também vão 
precisar fornecer número de 
telefone e características do 
animal. As cirurgias serão 
realizadas entre os dias 16 e 27 
deste mês. Somente com essa 
unidade móvel, a prefeitura 
espera esterilizar mais 3 mil 
animais. O Castramóvel con-
ta com outras nove unidades 
espalhadas pela cidade que, 
somente em 2020, castraram 
23.040 cães e gatos. 

A unidade de Jacarepaguá 
ficará na Estrada dos Ban-
deirantes 7.276, em Curicica. 
Além da unidade do bairro, a 
Zona Oeste tem também uma 
unidade em Guaratiba, na Fa-
zenda Modela, que fica na Es-
trada do Mato Alto 5.620, ao 
lado do Posto de Saúde Maia 
Bittencourt. Há também um 
Castramóvel em Campo Gran-
de, na Estrada do Tingui, na 
Praça da Oiticica; em Bangu, 
na Rua Sidney, na altura do nº 
97A, na Praça Guilherme da 
Silveira e em Paciência, na Rua 
Cabo Bastos Cortes, esquina 
com a Rua Guarujá. 

Eleições municipais vão contar com 
960 agentes da Guarda Municipal
No pleito que acontece domingo, bairros de Campo Grande e Sulacap vão ter interdições 

Guardas municipais vão atuar em turnos, seja a pé ou em viaturas

No primeiro turno das elei-
ções municipais deste ano, 
que acontece no domingo, o 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio (TRE-RJ) vai contar 
com o apoio de 960 agentes 
da Guarda Municipal. Ao 
todo, o efetivo vai contar 
com 520 guardas atuando 
em 141 locais de votação e 
outros 440 nos grupamentos 
especiais. A ação já começa 
amanhã pela manhã. 

Os guardas municipais 
vão realizar ações de orde-
namento urbano; fiscaliza-
ção de trânsito, coibindo 
aglomerações; darão apoio 
às unidades operacionais no 
entorno dos locais de vota-
ção e poderão ser acionados 
em caso de necessidade. As 
equipes atuarão em turnos, a 
pé e também com auxílio de 
58 viaturas e 12 motocicletas 
em todas as regiões do Rio. 

Os guardas vão orientar 
os eleitores para que possam 
chegar com tranquilidade às 
seções eleitorais. Os agentes 
também terão foco na flui-
dez do trânsito e segurança 
viária, orientando a travessia 
em locais seguros e para evi-
tar invasões e aglomerações 

nas pistas. Na Zona Oeste, 
a GM auxilia o TRE em Su-
lacap e Campo Grande, em 
pontos de interdição viárias. 

“Estaremos com nosso 
efetivo nas ruas para ajudar 
a população no que for ne-
cessário neste período em 
que ainda precisamos cum-

prir as regras de distancia-
mento e evitar aglomera-
ções. Pedimos à população 
que continue tomando os 
cuidados necessários para 
que o processo eleitoral se 
desenvolva da melhor forma 
possível para todos”, afirmou 
o comandante da Guarda 
Municipal, inspetor geral 
José Ricardo Soares. 

Devido à pandemia do 
novo coronavírus, o horá-
rio de votação foi amplia-
do e ocorrerá das 7h às 17h. 
O horário entre 7h e 10h é 
preferencial para pessoas 
acima de 60 anos, por se-
rem do grupo de risco para 
a Covid-19. A Guarda Muni-
cipal alerta, ainda, a popu-
lação para o uso de másca-
ra de proteção facial, evitar 
aglomerações e higienizar 
as mãos com álcool em gel 
antes e depois de votar. 

Prefeitura oferece bolsas para professores
Os educadores da rede municipal poderão fazer cursos de mestrado ou doutorado

Professores da rede muni-
cipal de ensino do Rio, inte-
ressados em conquistar os 
graus de mestrado e dou-
torado, podem se inscrever 
para concorrer ao Programa 
Anual de Bolsas de Estudos 
da Secretaria Municipal de 
Educação. A pasta vai ofere-
cer 100 vagas pelo período de 
12 meses, sem prorrogação 
ou renovação. 
Desenvolvido pela Escola 
de Formação Paulo Freire, o 
programa tem por objetivo Serão 100 vagas para bolsas

REPRODUÇÃO DA INTERNET

reafirmar a política de valo-
rização dos profissionais da 
Educação e incentivar o de-
senvolvimento de projetos 
de pesquisa que possam me-
lhorar as práticas educacio-
nais nas escolas municipais. 
As bolsas são disponibiliza-
das para professores com, no 
mínimo, cinco anos de efeti-
vo exercício na rede munici-
pal, inscritos em programas 
de pós-graduação, em nível 
de mestrado ou doutorado, 
devidamente reconhecidos 

pelo Ministério da Educa-
ção. Os interessados devem 
acessar a página www.ea-
depf.rioeduca.rio.gov.br e se 
inscrever até 11 de dezembro. 
Depois de fazer login na pla-
taforma, o candidato deve-
rá acessar o link “Programa 
Anual de Bolsas” e utilizar 
a chave de inscrição: Bol-
sa#2021. Para esclarecer dú-
vidas ou problemas, é neces-
sário entrar em contato pelo 
e-mail suporte.eadepf@rioe-
duca.net.

Parceria vai 
realizar oficina 
no próximo dia 
19 e as inscrições 
ficam abertas  
até terça-feira
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DJ do Recreio se 
reinventa e inclui o 
axé em sua playlist

Braga percebeu 
que o ritmo 
fazia sucesso 
após uma live 
com Marcelo 
Tchakabum 

O 
axé é um ritmo muito 
badalado em pistas 
de dança por aí e isso 
ninguém pode negar. 

E foi justamente pensando 
em agradar todos os públicos, 
independemente da idade ou 
sexo, que o DJ Braga resolveu 
incluir o ritmo em sua playlist 
de trabalho. A decisão do jo-
vem, de 19 anos, foi tomada 
após uma live com o cantor 
Marcelo Tchakabum, vocalis-
ta do grupo que leva o mesmo 
nome, durante o isolamento.

E, com a liberação dos 
eventos na cidade, não po-
dia ser diferente: ele está to-
cando muito axé em bailes e 
festas, sem deixar de lado o 
funk, sertanejo e eletrônico 
que sempre fizeram parte de 
seu repertório. “A versatilida-
de e o gênero eclético sempre 
transformam qualquer even-
to, quando o assunto é pista 
de dança. Inovar sempre dá 
certo, é a cereja do bolo de 
todo bom projeto. E, diante 
dessa pandemia, tivemos 
todos que nos reinventar, 
sabe? E quando surgiu a 
live com o Marcelo, vi 
que introduzir o axé, 
com essas músicas 
que fazem histó-
ria até hoje, era 

carreira de ator e participou 
do longa do diretor Marcus 
Dartagnan. O longa-metra-
gem Em Busca de um Suces-

so conta a história da vida de 
11 meninas empoderadas do 
grupo musical Lovely, de 11 
a 19 anos, que se juntam em 
busca de um sonho comum: 
viver da música. A história se 
passa em uma mansão de ta-
lentos comandada por Maxi-
mus (Júnior Lisboa) e Nadine 
(Babi Andrada). Na trama, o 
DJ abre o tão esperado show 
das Lovely, nas cenas finais.

Apesar de novo, Braga 
não descuida do visual e 
ainda conta com dicas de 
seu pai e sua irmã. “Gosto 
muito de cuidar do visual e 
confesso que sou até chato. 
Me preocupo bastante com 
roupas, acessórios, cabelo. 
Adoro um estilo mais despo-
jado”, afirma ele, revelando 
uma paixão: a tatuagem.

“Aproveitei o tempo que a 
quarentena me deu para fazer 
uns rabiscos. Vejo a tatuagem 
como uma marca, uma carac-
terística. Em breve, tem novi-
dades nas redes com novas fo-
tos das minhas tattoos”, conta.

Para finalizar, o DJ revela o 
gosta de fazer nas horas vagas. 
“Sou bom quando o assunto é 
comida, gosto de tudo (risos). 
Agora, falou em churrasco ou 
comida japonesa, o coração 

balança. Nas minhas horas 
vagas, gosto muito de es-
tar com minha namora-
da, amigos, família e jo-
gar videogame. Tenho 
a música como rotina, 
escuto de tudo: rap, 
sertanejo, funk e 

música eletrônica. 
Também gosto 

de ir à praia e 
sair à noite”, 

conclui.

Com isso tudo que 
estamos passando, 
só me vem à cabeça 
inovar, surpreender, 
evoluir. Todos 
esperaram muito por 
uma volta
DJ BRAGA

Boate Street recebe 
primeiro show de Gabily
Cantora faz seu retorno aos palcos, após afastamento por conta 
da pandemia. Ela promete canções criadas no isolamento

FOTOS BOATE STREET / DIVULGAÇÃO

Afastada dos palcos por nove 
meses, devido à pandemia 
da Covid-19, a cantora Ga-
bily faz seu retorno aos sho-
ws, amanhã à noite, na Boate 
Street, em Campo Grande. 
Esta será sua primeira apre-
sentação na Zona Oeste do 
Rio. A casa de shows teve sua 
reabertura no último sábado 
com apresentação de MC Re-
becca. Além de Gabily, a casa 
já se programa para receber 
Lexa no dia 28. A boate tem 
a promessa de ser um dife-
rencial para a região, com a 
programação semanal. O es-
paço abre todos os sábados. 

“Estamos trabalhando dia-
riamente para garantir uma 
experiência inovadora a to-
dos que estiverem presentes, 
nosso palco conta com uma 
superestrutura de som e ilu-
minação, a climatização do 
ambiente está incrivelmen-
te trabalhada para garantir 

uma temperatura adequada 
para todos. Nosso time de 
DJs vem com tudo para agi-
tar a pista e, é claro, o show 
da Gabily será nosso ápice da 
noite, temos certeza que ela 
virá com toda entrega para o 
nosso público e teremos um 
sábado inesquecível”, decla-
rou Caroline Tussand, res-
ponsável pela produção ao 
lado de Jorge Nascimento. 

A casa de shows reforçou 
que está tomando todos os 
cuidados para aliar diver-
são e segurança, seguindo 
os protocolos para evitar a 
disseminação do novo coro-
navírus. Empolgada, Gabily 
fala sobre o sentimento que 
predomina na sua volta aos 
palcos e garante um show 
completo, com todos os seus 
lançamentos e criações fei-
tas durante a quarentena. 

“Me sinto muito feliz em 
poder, finalmente, fazer esse 

show no Street, incluindo 
todos os meus lançamentos 
novos até hoje, pois não pa-
rei de produzir conteúdo na 
quarentena, estou muito fe-
liz e empolgada”, afirmou a 
dona dos hits Conflito, Abre 

a Firma e Entra na Dança. 
No YouTube, a funkeira tem 
mais de 120 mil inscritos.

Os ingressos para a atra-
ção variam por lote e podem 
custar entre R$ 45 e R$ 60, 
se forem comprados ante-
cipadamente, e de R$ 50 a 
R$ 70, caso sejam adquiri-
dos na hora, com nome no 
mural do evento. A bebida 
é por conta da casa. A en-
trada antecipada pode ser 
comprada em www.sympla.
com.br/event__1049319. A 
Street abre às 23h e fica na 
Rua Lucilia 40. Mais infor-
mações sobre a boate podem 
ser conferidas através do te-
lefone (21) 98095-6132.

Artista 
garante 

apresentar 
criações feitas 

durante a 
quarentena
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um presente que eu poderia 
dar às pessoas que curtem o 
Baile do Braga”, conta o rapaz, 
morador do Recreio.

E inovação é sempre uma 
busca constante de Matheus 
Del Grande Braga, seu nome 
de batismo. o DJ é filho 
de Marcelo Braga, dono da 
MRB Produções Artísticas e 
participante da última edi-
ção do Power Couple Brasil, 
da RecordTV.

“Com isso tudo que esta-
mos passando, só me vem à 
cabeça inovar, surpreender, 
evoluir. Todos esperaram mui-
to por uma volta. Então, que-
ro que todos presentes em 
meus shows sintam a ener-
gia e a felicidade que sinto de 
estarmos juntos novamente, 
com uma abertura marcante 
que impacte a todos. Mi-
nha playlist está sempre 
atualizada com os hits 
do momento. Continuo 
estudando para 
fazer minhas 
produções e 

deixar os hits de uma forma 
mais produzida e personali-
zada, com o meu jeitinho”, diz.

E para um DJ, que vive das 
apresentações em eventos, 
festas e bailes, seus ídolos 
não podiam ser outros: DJ 
Alok e Dennis DJ. “Me inspi-
ro não só em grandes estrelas 
como eles, mas em história, fa-
mílias e pessoas. É gratificante 
demais, com o término de um 
show, ver alegria da família 
que me contratou e ouvir as 
palavras de carinho. Fora as 
mensagens que recebo de ad-
miração. Sem dúvidas vira um 
combustível para mim.”

Antes da pandemia, DJ 
Braga resolveu arriscar na 

DJ Braga inseriu o axé 
em sua playlist de 

trabalho após live com 
Marcelo Tchakabum

KARINA FERNANDES

redacao@odia.com.br
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