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PREFEITURA DE MAGÉ QUER RETOMAR OBRAS DE HOSPITAL GERAL. P. 2

HOSPITAL MODULAR

Expectativa com a inauguração era de abrir 150 leitos para a Covid-19, mas TCE-RJ vetou 
contrato, considerado irregular, assinado pelo Estado com Organização Social. P. 3

EM BUSCA DE GESTÃO

Baixada
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HORA DA MATRÍCULA
Rede Pública de Ensino de Nilópolis está com 

matrículas abertas para todos os segmentos 

até o dia 22 de janeiro. P. 2



Matrículas para a rede municipal de 
ensino em Nilópolis estão abertas 
Prazo vai até 22 de janeiro nas 31 escolas da rede, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h  
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Começou nesta semana o 
período de matrículas de 
todas as séries para o ano 
de 2021, nas unidades de 
Educação Infantil - Creche 
e Pré-Escola - e nas unida-
des escolares de Ensino 
Fundamental, Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e de 
Educação Especial da rede 
pública do Sistema Munici-
pal de Ensino da cidade de 
Nilópolis.

O prazo para efetivar a 
matrícula vai até o dia 22 
de janeiro. As 31 escolas da 
rede estão abertas de se-
gunda a sexta-feira, das 8h 
às 15h.

Além de uma pasta mo-
delo 17, os responsáveis de-
vem levar os seguintes do-
cumento pedidos pela se-
cretaria de Educação para 
a matrícula:

- Certidão de nascimento 
(xerox)

- Declaração de 
transferência

- Comprovante de resi-
dência (xerox)

- Caderneta de vacinação 
(xerox)

- Cartão do NIS (para crian-
ças de 0 a 48 meses ; xerox)

- CPF do aluno (xerox)
- 2 fotos 3x4
- Carteira do SUS (xerox)
- CPF e identidade do res-

ponsável (xerox)
No ato da inscrição, os 

critérios preferenciais de 
ordem classificatória para 
matrícula são:

- Residente no município 
de Nilópolis.

- Beneficiário do progra-
ma Bolsa Família.

- Irmãos na mesma uni-
dade escolar.

Firjan SESI abre inscrições para colônia de 
férias on-line em unidades da Baixada
Em razão da pandemia do novo coronavírus, a edição 2021 acontecerá no formato virtual

Estão abertas as inscrições 
para a tradicional Colônia 
de Férias Firjan SESI em 
todo estado do Rio de Ja-
neiro. Em razão da pande-
mia do novo coronavírus, 
a edição 2021 acontecerá 
no formato virtual entre 
os dias 25 a 29 de janeiro. 
Trata-se de uma propos-
ta leve, lúdica e recreativa 

para crianças de 6 a 10 anos 
terem muita diversão sem 
renunciar à segurança. As 
atividades interativas vão 
acontecer ao vivo, sempre 
das 10h30 às 12h.

Neste ano, as ativida-
des foram adaptadas para 
o espaço doméstico. Ofi-
cina Cozinha Brasil Kids, 
Ritmos Kids, Jogos Inte-

rativos, Jogos Educativos, 
Gincanas, Brincadeiras 
Cantadas e Momento Mági-
co são alguns dos desafios 
propostos para a garotada. 
Tudo isso desenvolvido por 
profissionais qualificados 
da Firjan SESI.

Para participar, basta 
preencher o formulário de 
interesse disponível em 

www.firjan.com.br/colonia-
deferias. Os preços variam 
entre R$ 41 e R$ 50 e levam 
em consideração a política 
interna de descontos para 
vínculos e perfis especí-
ficos. Associados Firjan, 
estudantes da Firjan SE-
NAI SESI e ex-coloninhos, 
por exemplo, têm direito à 
dedução.

A intenção é receber 300 mesquitenses 
para cursos profissionalizantes e de lazer

Capacitação para 
mulheres em 
Mesquita
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A prefeitura também oferece aulas de Zumba 

A prefeitura de Mesqui-
ta esta oferecendo vários 
cursos profissionalizantes 
e de artes gratuitos para 
as mulheres morado-
ras do município, focan-
do em políticas públicas 
para mulheres. Os cursos 
são oferecidos no Espaço 
da Mulher Mesquitense, 
com inscrições a partir da 
próxima segunda-feira, 
dia 18. 

Serão 300 vagas para 
cabeleireira, barbeira e 
Artesanato, além de Pila-
tes e Zumba que, segundo 
a prefeitura, preveem “a 
felicidade e independên-
cia financeira das mora-
doras”. Ainda segundo a 
prefeitura, está prevista 
ainda a realização do cur-
so de Cuidadora de Idosos, 

em parceria com a Fundação 
Osvaldo Cruz (Fiocruz).

Os cursos seguem as de-
terminações de prevenção 
sanitária ao coronavírus, 
com disponibilização de ál-
cool em gel, distanciamen-
to social e exigência do uso 
de máscara para as partici-
pantes e professoras.

SERVIÇO
Local de Inscrição e au-
las :  Espaço da Mulher 
Mesquitense
Endereço: Rua Libânia, 195,  
Vila Emil
Documentos: Identida-
de, CPF e comprovante de 
residência
Para o curso de Cuidadora de 
Idosos é necessário compro-
vante de conclusão do Ensi-
no Fundamental.
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SAÚDE

Prefeito promete 
retomar obras 
do Hospital 
Geral de Magé
Reforma na antiga Casa de Saúde Nossa Senhora 
da Piedade começaram na gestão anterior

O prefeito Renato Cozzolino (D) e o secretário de Saúde Caio Souza no local das obras embargadas

O 
prefeito de Magé, Re-
nato Cozzolino (PP) e 
o secretário de Saú-
de, Caio Sousa, visita-

ram, na última sexta-feira (11), 
as instalações da antiga Casa 
de Saúde Nossa Senhora da 
Piedade, que estava em obra 
e foi embargada pela justiça. 

O chefe do Executivo mu-
nicipal manifestou o desejo 
de continuar a obra que foi 
iniciada pela gestão anterior 
e entregar o primeiro hospi-
tal geral da cidade. “A Casa de 
Saúde é um marco para todos 
os mageenses, porque mui-
tos nasceram aqui. O governo 
anterior iniciou uma obra de 
restauração, mas as pessoas 
que tiverem tempo podem vi-
sitar a obra e ver que ainda há 
muito trabalho pela frente”, 

explicou Cozzolino. 
“Tem uma série de proble-

mas com o proprietário e com 
a própria Casa de Saúde. Pre-
cisamos sentar e ver o que é 
possível, porque a obra está 

embargada. Precisamos re-
negociar e chegar a um acor-
do para que a gente possa dar 
continuidade à obra e entre-
gar esse hospital o mais rá-
pido possível à população. O 
Hospital de Magé está inutili-
zado. Temos que dar outra op-
ção urgente aos munícipes”, 
ressaltou o prefeito.

Para o secretário de Saú-
de, a antiga Casa de Saúde é 
o local ideal para o Hospital 
Geral de Magé. “São aproxi-
madamente cinco mil metros 
quadrados. É um hospital gi-
gantesco e nós conseguire-
mos colocar todas as espe-
cialidades, abrir os centros 
cirúrgicos e colocar o hospi-
tal com ortopedia, pediatria 
e mais especialidades, porque 
temos espaço para fazer. Mes-

Já iniciamos uma 
força-tarefa para 
resolvermos todos 
esses problemas. Os 
mageenses podem 
ficar tranquilos.
RENATO COZZOLINO, 
prefeito

mo com toda essa situação de 
obra, falo com propriedade 
que, com o estado que o mu-
nicípio se encontra é a melhor 
estrutura na cidade. Vamos 
trabalhar sem parar e com se-
riedade para botar esse hospi-
tal para funcionar”, garantiu o 
Caio Souza.

O prefeito Renato Cozzo-
lino e o secretário de Saúde 
Caio Souza estão visitando 
as unidades de emergência e 
urgência de Magé, e segundo 
eles, “comprovaram o desca-

so com saúde pública da ci-
dade. Instalações precárias, 
sem equipamentos básicos, 
falta de medicamentos e pro-
fissionais de saúde”, diz nota 
da prefeitura.

“É muito triste ver como 
a saúde do nosso município 
está. Desde o dia 1º estamos 
nas unidades para entender 
a necessidade de cada uma e 
comprovamos o descaso com 
a saúde do nosso povo. Já 
iniciamos uma força-tarefa 
para resolvermos todos esses 

problemas o mais rápido pos-
sível, mas só temos três dias 
úteis de gestão. Os mageenses 
podem ficar tranquilos que a 
nossa cidade vai voltar a dar 
certo”, prometeu Cozzolino.

Outro problema grave, se-
gundo o prefeito, é a falta de 
profissionais de saúde que 
abandonaram o trabalho 
“pela falta do pagamento do 
décimo terceiro, o atraso do 
salário de novembro, falta de 
recursos básicos e a incerteza 
do futuro”.
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Um vice-prefeito entre dois mandatos
Juninho do Pneu (DEM), de Nova Iguaçu, teve pedido aceito pelo TJ para terminar mandato de deputado Federal 
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A justiça deferiu o pedido 
do deputado federal Rogé-
rio Teixeira Junior, conhe-
cido como Juninho do Pneu 
(DEM), eleito vice-prefeito 
de Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense, para cumprir 
seu mandato na Câmara Fe-
deral até o último dia, adian-
do sua posse no cargo muni-
cipal para o ano de 2022.

Na decisão, Claudio de 
Mello Tavares, desembar-
gador presidente do Tribu-
nal de Justiça, considerou 
que ao representar o mu-
nicípio de Nova Iguaçu no 

Congresso Nacional e atrair 
investimentos, inclusive no 
combate à grave pandemia 
que assola o país, “por meio 
de sua legitima atuação le-
gislativa na Câmara dos De-
putados, fica configurado o 
interesse primário na ma-
nutenção da cidade”.

Portanto, o vice-Prefeito 
eleito tomará posse no car-
go, imediatamente assim 
que acabar seu mandato 
de deputado federal, o que 
ocorre em 31 de dezembro 
de 2022. 

A data limite para pos-

se do vice-prefeito eleito 
foi postergada, confor-
me Decreto Legislativo 
1.722/2020, do município de 
Nova Iguaçu. De acordo com 
a justiça, é de competência 
do Poder Legislativo Muni-
cipal verificar a presença ou 
não da cláusula de exceção 
prevista na Lei Orgânica 
do Município (força maior) 
para diferir a data limite 
para posse do vice-prefeito 
eleito, editando Decreto Le-
gislativo, se for o caso, va-
lidando assim a decisão do 
executivo municipal.

Cia Uz Outrus lança festival de personagens on-line
O festival é um dos projetos de comemoração do 10º aniversário da companhia de teatro da Baixada

Nos tempos complicados em 
que vivemos, soluções criati-
vas e projetos reinventados 
têm sido a salvação das artes 
cênicas. Depois de produzir 
duas temporadas do podcast 
#ProjetoQuarencena, a Cia 
de Teatro Uz Outrus lançou 
o Festival MonólogUz, abrin-
do espaço nas suas redes para 
artistas exibirem seus talen-
tos. Seguindo os moldes de 
clássicos como Terça Insana e 
Terapia do Riso, artistas con-
vidados interpretam seus per-
sonagens humorísticos em ví-
deos de até 15 minutos. A ideia 
é fazer uma colaboração para 
criar um conteúdo divertido e 
leve para o público.

INSCRIÇÕES
Os participantes do Festival 
MonólogUz poderão se inscre-
ver e enviar seus vídeos para 
a produção da Cia Uz Outrus 
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através do link forms.gle/Da-
LedMzYe8SCp1ir8 ou, em ca-
sos especiais, ser convidados 
diretamente pela produção.

É o caso da atriz e come-
diante Fabi Dias. Seu monó-
logo humorístico Mãe Real 
estreará o primeiro episódio 
do festival, que vai ao ar nesta 
sexta-feira (15). A atriz se apre-
sentava com o coletivo Comé-
dia das Patroas e protagoniza 
o espetáculo Mulher de Fra-
ses, também escrito por ela.

O festival é um dos proje-
tos de comemoração do 10º 
aniversário da Cia Uz Outrus, 
que, após sua apresentação 
mais recente – o autoral Mor-
re uma Estrela, em fevereiro 
de 2020 – criou e produziu o 
podcast #ProjetoQuarencena, 
que teve um episódio especial 
contemplado no Edital Cultu-
ra Presente nas Redes, da Se-
cretaria Estadual de Cultura.

Circo 
Macabro 
chega ao 
TopShopping 

O TopShopping está com 
uma atração que prome-
te mexer com os sentidos 
dos clientes, que terão 
sua coragem testada no 
percurso amedrontador. 
O Circo Macabro pro-
move uma experiência 
imersiva e aterrorizante 
em um labirinto temá-
tico, com atores carac-
terizados de palhaços, 
monstros e zumbis, e 
com grandes habilidades 
de assustar o público a 
qualquer momento.

O evento acontece du-
rante o mês de janeiro, 
no 3º piso (próximo à 
Portaria D), a partir das 
14h. A entrada é permiti-
da para crianças a partir 
de 7 anos acompanha-
das dos pais ou respon-
sáveis, e custa R$10 por 
pessoa.

Estado busca nova gestão para o 
Hospital Modular de Nova Iguaçu
Tribunal de Contas vetou contrato  entre secretaria de Saúde e organização social considerada inidônea

U
m novo edital para es-
colher a empresa que 
administrará o Hospi-
tal Modular de Nova 

Iguaçu, que tinha inauguração 
prevista para o próximo dia 20, 
será publicado pela Secretaria 
de Estado de Saúde (SES) após 
o veto do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro (TCE
-RJ) a um contrato firmado 
com a Organização Social Cruz 
Vermelha Brasileira – Filial Rio 
Grande do Sul (CVB/RS).

De acordo com o TCE-RJ, foi 
aplicada a sanção de declara-
ção de inidoneidade à OS, após 
assinatura de contrato de for-
ma irregular com o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, em 
2018, por meio da Secretaria 
Estadual de Saúde. A CVB/RS 
já havia sido considerada inidô-
nea no município catarinense 
de Balneário Camboriú (SC).

Com a decisão, a organização 
social está impedida de partici-
pação de licitação na adminis-
tração pública direta, indireta e 
fundacional pelo prazo de cin-
co anos. A decisão foi aprovada 
por unanimidade pelo plenário 
da Corte de Contas em sessão 
telepresencial realizada em ou-
tubro do ano passado.

Procurada, a SES esclareceu 
que o processo seletivo para a 
escolha da empresa que vai ad-

ministrar o Hospital Modular 
de Nova Iguaçu será novamen-
te publicado, em atenção à de-
cisão do TCE-RJ. A medida de-
termina um prazo mínimo de 
sete dias entre a publicação do 
edital e a data de recebimento 
das novas propostas.

“A SES esclarece ainda que, 
embora a Fundação Saúde 
venha expandindo seu espa-
ço de atuação na prestação de 
serviços à saúde, o Conselho 
de Supervisão do Regime de 
Recuperação Fiscal (ofício nº 

257495/2020/ME) notificou o 
Estado proibindo novas contra-
tações de pessoal. Para o funcio-
namento da unidade é essen-
cial a contratação de recursos 
humanos. Dessa forma, a única 
alternativa viável no momento 
é a gestão via organização so-
cial”, afirma a pasta em nota.

A expectativa com a inau-
guração ainda este mês era 
de abrir 150 leitos, sendo 100 
de enfermaria e 50 de CTI. O 
anúncio foi feito na semana 
passada pelo secretário esta-

Baixada

Expectativa, com a inauguração do hospital este mês, segundo o governo, era criar 100 leitos de enfermaria e 50 de CTI para atender pacientes com covid-19
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dual de Saúde, Carlos Alberto 
Chaves, durante uma coletiva 
de imprensa.

“Fizemos uma licitação, que 
está terminando agora… E 
esse hospital ele é muito mais 
importante por uma coisa só, 
porque hoje está pensando na 
pandemia, covid, ele servirá 
de retaguarda para aquela re-
gião. Retaguarda não é depósi-
to de doente, retaguarda é pa-
cientes que ficam na UPA, que 
tem possibilidade de terapia e 
voltaram para sua normalida-

de e acaba toda aquela busca 
sanitária ali dentro”, disse, na 
ocasião, Chaves.

A defesa da CVB/RS alega 
que a OS não figura na condi-
ção de inidônea. “Isto, aliás, 
restou reconhecido expressa-
mente pelo próprio Procura-
dor do Estado do Rio de Janei-
ro, Dr. Felipe de Melo Fonte, 
em recente manifestação exa-
rada no dia 06 de janeiro de 
2020. cumpre salientar que o 
referido Procurador do Estado 
do Rio de Janeiro, no dia 11 de 

janeiro de 2020, manifestou-
se pela republicação do edital 
de chamamento público, em 
face da inobservância do pra-
zo mínimo de sete dias entre 
a divulgação do edital e o re-
cebimento dos documentos 
e do plano de trabalho pelas 
interessadas. Ou seja, este foi 
o real motivo para a abertura 
de nova seleção: a negligên-
cia, imperícia e despreparo da 
própria Administração Públi-
ca Estadual”, argumentam os 
advogados da CVB/RS. 

SERVIÇO

Horário: 
 N a partir das 14h.

Local: 
 N 3º piso (próximo à Por-

taria D).

Ingressos: 
 N R$ 10,00.
 N Classificação: crian-

ças a partir dos 7 anos, 
acompanhadas dos pais 
ou responsáveis.

 N O TopShopping está 
localizadona Av. Gover-
nador Roberto Silvei-
ra 540, Centro – Nova 
Iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

SERVIÇO

 N Serviço:
 N Canal da Cia de Teatro Uz Outrus
 N Sexta-Feira, dia 15
 N Horário 19h
 N Duração: até 15 minutos.
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