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Filipe e Gabi 
esperam a primeira 

filha. Eles só vão 
revelar o nome da 

menina após seu 
nascimento
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SONHO ALCANÇADO
Moradora de São João de Meriti passa em 

terceiro lugar, entre candidatos do país todo, 

para a Escola de Formação de Oficiais. P. 3

BABY A BORDO
Casal de 
youtubers 
de Duque de 
Caxias optou 
por ter um parto 
humanizado 
na chegada da 
primeira filha. 
Dupla vai mostrar 
tudo em seu 
canal. P. 3



Baixada

Faetec oferece vagas em pós-
graduação para professores
Prazo de inscrição termina quinta-feira. Fundação também divulgou lista de aprovados no concurso

FAETEC / DIVULGAÇÃO

Na Baixada, as 
oportunidades  
são apenas para  
Nova Iguaçu

O
s docentes da Funda-
ção de Apoio à Escola 
Técnica (Faetec) têm 
uma nova oportuni-

dade para realizar a pós-gra-
duação Lato Sensu oferecida 
pelo Ministério da Educação 
(MEC). As inscrições para va-
gas remanescentes na espe-
cialização em Docência para 
a Educação Profissional e Tec-
nológica, promovida em par-
ceria com o Instituto Federal 
do Espírito Santo (Ifes), vão 
até quinta-feira. 

O curso de pós-graduação, 
com duração de 12 meses, 
tem o objetivo de estimular 
a produção e difusão de co-
nhecimentos sobre a Educa-
ção Tecnológica e promover 
a Educação a Distância como 
estratégia educativa. Ofereci-
do na modalidade a distância, 
a especialização conta com 
aulas teóricas, atividades prá-
ticas, avaliações e defesa de 
Trabalho Final de Curso. 

“O objetivo do curso é tra-
balhar as questões pedagógi-
cas para quem atua na edu-
cação profissional e não tem 
essa formação pedagógica, 
tem apenas o conhecimento 
técnico. A oportunidade vem 
agregar ainda o currículo dos 
profissionais, considerando 
que promove a educação a dis-

tância como estratégia educa-
tiva” destaca o presidente da 
Faetec, José Carlos Gomes. 

Podem se candidatar pro-
fessores com diploma de 
curso superior em qualquer 
área do conhecimento e que 
atuam nas disciplinas técni-
cas dos cursos de educação 

profissional e tecnológica. Os 
interessados devem procurar 
a direção da unidade escolar 
onde leciona. 

Na Baixada, a oportunida-
de é apenas para Nova Iguaçu, 
onde serão aplicadas as ativi-
dades avaliativas de forma 
presencial. A especialização 

tem carga horária total de 460 
horas e faz parte do Programa 
Novos Caminhos, do MEC. 

“Aos que atendem os pré-re-
quisitos, não deixem de abra-
çar essa oportunidade, pois é 
uma porta aberta que oferece 
aprendizado e crescimento 
profissional contínuo. Dessa 

forma, completamos ainda 
mais o currículo dos profissio-
nais que atuam na Rede e for-
talecemos a Fundação”, com-
pletou a secretária de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Maria Isabel de Castro. 

Quinta-feira, a pasta divul-
gou a lista de aprovados em 
concurso público da Faetec. 
Foram 209 vagas para os ní-
veis médio, técnico e superior, 
nos cargos de inspetor de alu-
nos, agente administrativo, 
instrutor de disciplinas pro-
fissionalizantes, orientador 
educacional, supervisor técni-

co, técnico superior, assistente 
social e professor. 

As oportunidades foram 
distribuídas entre as regiões 
Metropolitana, Norte Flumi-
nense, Médio Paraíba, Baixa-
da Litorânea, Noroeste Flumi-
nense e Centro-Sul Fluminen-
se. Além disso, foi respeitada a 

reserva de vagas para pessoas 
com deficiência, negros, índios 
e hipossuficientes. 

“Os novos servidores da 
Faetec, classificados a partir 
do resultado final do processo 
de seleção, reforçarão o nosso 
quadro técnico. Foi um longo 
caminho, que iniciou em mar-
ço de 2019 após autorização do 
concurso pelo Governo do Es-
tado, para atender a um Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) celebrado com o Mi-
nistério Público. As próximas 
fases serão homologação do 
certame e convocação dos pro-
fissionais para preenchimento 
das vagas disponíveis”, afirma 
o presidente da Faetec. 

Desde 2010, a Faetec não 
realizava concurso público. 
Foram realizadas mais de 30 
mil inscrições. 

“A renovação do nosso qua-
dro vai fortalecer ainda mais 
as escolas da Faetec. O con-
curso é fruto de um trabalho 
conjunto que vai dar oportuni-
dade a novos profissionais de 
ingressar no mercado de tra-
balho e demonstra o compro-
misso em oferecer uma escola 
reestruturada e cada vez mais 
forte”, ressalta a secretária. A 
lista com os aprovados pode 
ser conferida em www.insti-
tutoacesso.org.br.

Detro regulamenta luminosidade dos vidros de vans
Medida começa a valer em 60 dias e tem como objetivo garantir a segurança dos passageiros que circulam em veículos intermunicipais

GOVERNO DO ESTADO / DIVULGAÇÃO

Determinações do Detro foram publicadas no Diário Oficial do Estado

Nas fiscalizações e visto-
rias, os motoristas deverão 
apresentar a nota fiscal da 
empresa instaladora da pelí-
cula, com as devidas especi-
ficações e demarcações com 
aprovação que qualifica a 
transparência, para verifica-
ção com o medidor de trans-
mitância luminosa. 

Caso o aferido seja inferior 
ao informado pela empresa, 
será somado o percentual de 
7% ao índice medido. Se o re-
sultado ainda não atingir o 
valor determinado na por-
taria, será aplicada multa e 
aberto processo administra-
tivo, para apuração e envio à 
Delegacia de Defraudações.

O Departamento de Trans-
portes Rodoviários do Esta-
do do Rio de Janeiro (Detro
-RJ) regulamentou as regras 
para a transmissão lumino-
sa nas vans intermunicipais, 
que é a quantidade de luz vi-
sível que pode passar pelo 
vidro. A medida tem como 
objetivo garantir a segu-
rança dos passageiros, uma 
vez que as porcentagens de 
transmissão luminosa inter-
ferem diretamente na visibi-
lidade do motorista. 

As novas normas, publica-
das no Diário Oficial do Es-
tado na última semana, en-
tram em vigor em 60 dias. De 
acordo com a regulamenta-

ção, a transmissão luminosa 
de para-brisas e vidros late-
rais dianteiros não poderão 
ser inferiores a 75% para os 
vidros incolores e 70% para 
os coloridos. 

No caso dos vidros trasei-
ros, a transmissão não pode-
rá ser inferior a 70%. A deter-
minação também proibe a 
aplicação de películas refle-
tivas (espelhadas) em qual-
quer área envidraçada do 
veículo. A aplicação de pelí-
cula não refletiva está permi-
tida nas áreas envidraçadas 
laterais, com transparência 
mínima de 70%. 

Neste caso, deverão estar 
gravadas na película a mar-

ca do instalador e o índice 
de transmissão luminosa 
existentes. Conforme deter-
minado na portaria, essas 
informações precisarão ser 
visíveis pelos lados externos 
dos vidros, para facilitar o 
trabalho de fiscalização.

A verificação dos índices 
de transmitância luminosa 
será realizada conforme re-
gulamentação do Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran), por meio do medidor 
de transmitância luminosa, 
equipamento que é desti-
nado a fazer essa medição, 
aprovado pelo Inmetro e o 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). 

Servidores estaduais doam 500 
livros para a ‘Rota da Leitura’
Desde o mês de junho, a iniciativa realizou a arrecadação de quase 1,8 mil exemplares

GOVERNO DO ESTADO / DIVULGAÇÃO

Projeto é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura

Servidores da Secretaria do 
Ambiente e Sustentabilida-
de (Seas) e do Instituto Es-
tadual do Ambiente (Inea) 
doaram aproximadamente 
500 livros para a campanha 
‘Rota de Leitura’. O projeto 
é promovido pela Secreta-
ria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa (Secec). 
A ação mobilizou servidores 
a compartilharem cultura e 
literatura através do incenti-
vo à leitura e à solidariedade. 

Desde o mês de junho, o 
projeto ‘Rota de Leitura’ rea-
lizou a doação de quase 1,8 
mil exemplares, que foram 

arrecadados através do ser-
viço de coleta de doações em 
domicílio. O material, que 

será higienizado, vai ser uti-
lizado para montagem de sa-
las de leitura e empréstimo 

de livros em locais com bai-
xos índices de leitura e pou-
ca oferta de equipamentos 
culturais. Os doadores vão 
ganhar um Diploma de Ami-
go da Leitura 

Para se inscrever, os in-
teressados em doar livros 
para a iniciativa podem en-
trar em contato com a se-
cretaria pelo WhatsApp (21) 
99906-3675. São aceitos, no 
roteiro a ser traçado pelos 
organizadores, no mínimo 
10 livros, que podem ser de 
qualquer estilo, em bom es-
tado de conservação e que 
não sejam apenas didáticos.

Show de humor 
terá participação 
de Gustavo Ariel, 
Xanda Dias e Gui 
Albuquerque

Teatro Drive In chega 
a terceira edição em 
Duque de Caxias

A cidade de Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense, vai receber a tercei-
ra edição do Teatro Drive In 
Brasil, no próximo dia 21. 
Desta vez, o evento vai con-
tar com a participação dos 
humoristas Gustavo Ariel, 
Xanda Dias e Gui Albuquer-
que. Em ritmo natalino, a 
produção já prepara a che-

gada do Papai Noel, a partir 
das 18h. O show de humor é 
previsto para 20h30.

CONHEÇA OS HUMORISTAS:
ALEXANDRA DIAS - Fez diversas partici-
pações em programas de humor na TV, 
como A Praça é Nossa, Os caras de pau, 
Zorra Total e Mr. Brau.
GUI ALBUQUERQUE - Humorista, ator, 
roteirista... e gago! Gui Albuquerque faz 
questão de nunca esconder o “Gago”. A 
gagueira, que poderia ser o im-
pedimento para uma carreira artística, 
ironicamente, hoje é o seu diferencial. 
INGRESSOS:
Papai Noel e amigos R$ 20
Festival de Humor R$ 25
Valor de meia para todos
Vendas em (21) 98933-5262 e pelo  
Site Sympla

Docentes da 
Faetec têm até 
quinta-feira para 
se inscrever no 
programa de  
pós-graduação
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Baixada

Casal mantêm 

canal desde 

2016 e 

colecionam 

mais de 2 

milhões de 

inscritos nas 

redes sociais

compartilhar isso com nosso 
público. Muitos não sabem, 
ou se sentem inferiores por 
não ter uma opção de hospi-
tal particular. Mas escolhe-
mos essa maternidade do 
SUS justamente porque nos 
dão a opção de um parto hu-
manizado, respeitando nos-
sos limites e escolhas. Fico 

feliz em poder passar essa 
informação”, explica a futu-
ra mamãe. 

No Brasil, mais da metade 
dos partos (55%) são cesaria-
nas e na rede privada de saú-
de, o número sobe para mais 
de 80%. De acordo com a Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS), a porcentagem reco-

mendada de cesáreas é de no 
máximo 15%, apenas em ca-
sos em que há risco para mãe 
e para o bebê. 

Ansiosos, os pais de pri-
meira viagem só vão revelar 
o nome da bebê após o nasci-
mento. Eles confessam que 
a criança foi um grande pre-
sente e que já provocou mu-

Casal de youtubers quer 
quebrar tabus com parto 
humanizado no SUS
Caxienses, Filipe e Gabi escolheram a Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda

C
om quase um milhão 
de inscritos no You-
Tube, o casal Filipe 
Maia e Gabi Smith, 

de Duque de Caxias, está à 
espera da primeira filha. Em-
polgados, os caxienses vão 
mostrar todos os momen-
tos para os seguidores, mas, 
mais do que compartilhar a 
emoção, eles esperam ajudar 
os inscritos a quebrarem o 
preconceito contra o Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Apesar de contar com pla-
no de saúde, os jovens de 21 
anos escolheram a Materni-
dade Maria Amélia Buarque 
de Hollanda, no Centro do 
Rio, para viver o momento 
mais importante de suas 
vidas. A expectativa é que 
a criança venha ao mundo 
antes de sexta-feira, já que a 
Gabi completou 40 semanas 
no último sábado. O casal op-
tou pelo parto humanizado. 

“Vemos bastante precon-
ceito com a rede pública 
em diversos aspectos, mas 
escolhemos a Maria Amélia 
justamente por ser uma refe-
rência em partos humaniza-
dos. Queremos compartilhar 
com nossos seguidores que é 
possível fazer isso por meio 
do SUS, mostrar que infeliz-
mente vivemos em um país 
cesariano e que ainda pode-
mos mudar esse quadro em 
uma maternidade pública, 
que nos é fornecida por di-
reito”, disse Gabi. 

O Hospital Maternidade 
Maria Amélia tem cerca de 
30 mil partos realizados e 
apenas 28% são cesarianas. 
A rede é responsável por 
mais de 90% dos partos fei-
tos pelo Sistema Único de 
Saúde na cidade do Rio. Com 
mais de 100 leitos, também 
presta assistência a mulhe-
res vítimas de violência, rea-
liza abortos autorizados por 
lei, promove campanhas de 
planejamento reprodutivo 
e inserção de DIU, além de 
prestar atendimento psico-
lógico e social às gestantes, 
puérperas e seus familiares. 

“Como gestante, me sin-
to segura em poder escolher 
uma maternidade pública 
para ter nosso bebê e poder 

danças em suas vidas, além de 
tê-los ajudado a ver como seu 
relacionamento é forte e está 
pronto para enfrentar barrei-
ras. Depois que nascer, a filha 
do casal vai passar a ser perso-
nagem importante no canal. 

“Claro que no começo te-
remos um pouco de restri-
ção por ela ser tão pequena e 
pura, temos receio, pois a in-
ternet é um meio livre de ser 
expor sua própria opinião, 
até mesmo sem ser pedida, 
muitos ainda confundem li-
berdade de expressão com 
julgamentos e achismos pró-
prios. Mas, nosso trabalho 
em grande parte tem sido 
compartilhar nosso dia a 
dia com o público e a nos-
sa gestação. Seria egoísmo 
nosso não compartilhar o 
crescimento da nossa tão es-
perada bebê com eles. Esta-
mos tão ansiosos quanto eles 
para esse grande momento. 
Eles vêm acompanhado pas-
so a passo de tudo que vem 
acontecendo comigo e com o 
Lipe”, conta a jovem. 

Desde 2016 produzindo 
conteúdo para o canal Fili-

pe e Gabi, os dois têm quase 
dois milhões de seguidores 
nas redes sociais. “Come-
çamos em 6 de outubro de 
2016, tínhamos apenas 17 
anos. Era tudo uma brinca-
deira, criamos o canal como 
nosso hobby”, revela Filipe. 
Hoje, já passam de 35 mi-
lhões de visualizações em 
seus vídeos, publicados dia-
riamente na plataforma. 

A Maternidade 
Maria Amélia tem 
cerca de 30 mil 
partos realizados 
e apenas 28%  
são cesarianas

Jovem de São João de 
Meriti conquista terceiro 
lugar nacional na Escola 
da Marinha Mercante
Estudante de 19 anos conta trajetória de perseverança e foco 
para conquistar a tão sonhada vaga na formação de oficiais

Lorrana Pereira 

estudou e se 

preparou durante 

três anos antes de 

realizar a prova

Aos 19 anos, a jovem Lorrana 
Pereira Silva, de São João de 
Meriti, conquistou um sonho 
antigo. O desejo de ingres-
sar na Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mer-
cante (EFOMM) finalmente 
se concretizou e a meritiense 
foi classificada no concurso 
em terceiro lugar nacional. 

A vontade de entrar para 
a EFOMM acompanhava a 
estudante desde o 9º ano do 
Ensino Fundamental. Ago-
ra, com o Ensino Médio já 
concluído, Lorrana conta 
que quando soube do resul-
tado do concurso, demorou 
a acreditar. 

“Quando eu estava no 9º 
ano, eu tinha vontade de in-
gressar na EFOMM, sem-
pre quis ter a conquista de 
passar na prova e ter essa 
Escola de Oficiais como op-
ção. Quando eu vi que pas-
sei em terceiro lugar, eu 
fiquei bem surpresa, não 

imaginei que me destaca-
ria tanto, mas depois que a 
ficha caiu fiquei orgulhosa 
por ter conseguido essa vi-
tória, principalmente por 
viver em um lugar em que 
a educação não é muito 
valorizada.” 

Aluna da rede Pensi até o 

ano de 2018, a jovem diz que 
confiar no próprio potencial 
foi uma das principais ferra-
mentas que ela utilizou para 
realizar a prova e conseguir 
uma boa colocação. 

“Uma coisa que me ajudou 

Lorrana sonhava 
com a vaga na 
formação de 
oficiais desde o 
9º ano do Ensino 
Fundamental

muito a ficar em terceiro lu-
gar foi meu controle emocio-
nal na hora de fazer a pro-
va. Eu estava muito calma, 
feliz e confiante de que eu 
era capaz de fazer uma boa 
prova. O Pensi me ajudou 
a construir essa confiança, 
me dando todo conheci-
mento necessário e também 
com a motivação dos meus 
professores.” 

Lorrana lembra que estu-
dou e se preparou durante 
três anos antes de realizar a 
prova do Instituto Militar de 
Engenharia (IME) e para o 
Instituto Tecnológico da Ae-
ronáutica (ITA). De acordo 
com ela, é preciso perseve-
rança e maturidade para rea-
lizar os exames. 

“Foi um caminho longo, 
não só de estudos, como tam-
bém de resiliência, é o meu 
terceiro ano fazendo turma 
IME/ITA, não é aquela ilu-
são que as pessoas dizem de 

‘é só estudar’. Leva tempo e 
perseverança para adquirir 
conhecimento e maturidade 
suficientes para um resulta-
do excelente. Ano passado, eu 
fiquei pós-classificada e esse 
ano fiquei em terceiro lugar, 
às vezes precisamos nos dar 
outra chance para melhorar.” 

A meritiense incentiva ou-

tros estudantes e jovens a não 
desistirem na primeira tenta-
tiva e continuarem se prepa-
rando para novas oportuni-
dades. Lorrana ainda acon-
selha aos futuros candidatos 
terem um aprendizado aco-
lhedor como aliado. 

“Não se deixe abater, caso 
não consiga numa primeira 

tentativa. Eu sou muito grata 
por ter tido a oportunidade 
de estudar no Pensi, na Bai-
xada. Pouquíssimas pessoas 
têm a mesma oportunidade 
de estudar num lugar tão 
bom. Mas se você tiver con-
dições de investir em algo, 
invista em educação isso faz 
muita diferença.” 
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