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BRT: ESTAÇÃO REABERTA
Terminal Nova Barra, no Recreio dos 

Bandeirantes, é o sétimo a entrar em 

funcionamento, hoje, após passar por reparos. P. 2

DIVULGAÇÃO

EM NOME DA EDUCAÇÃO
Universidade Veiga de Almeida promove aulas experimentais online, gratuitas, sobre Odontologia, 

Enfermagem e Medicina Veterinária, áreas em expansão, apesar da pandemia de Covid-19. P. 2
DIVULGAÇÃO



Zona Oeste

Aulas virtuais 
gratuitas de 
novos cursos na 
Barra da Tijuca
Veiga de Almeida promove encontros online 
sobre Odontologia, Enfermagem e Veterinária 

DIVULGAÇÃO

Com laboratórios 
fechados no campus 

Barra da Tijuca, em 
função da pandemia, 

Universidade Veiga 
de Almeida inova 

com aulas virtuais

Q
uem deseja iniciar 
uma graduação este 
ano em Odontologia, 
Enfermagem ou Me-

dicina Veterinária poderá 
desfrutar de uma série de au-
las experimentais gratuitas, 
promovida pela Universida-
de Veiga de Almeida (UVA). 
A instituição vai realizar en-
contros virtuais abertos dos 
três novos cursos de gradua-
ção do campus da Barra da 
Tijuca, cujos mercados es-
tão em expansão, apesar da 
pandemia.

A primeira aula será so-
bre Medicina Veterinária 
na pandemia da Covid-19, 
quarta-feira, às 19h30, com 
Paulo Abílio Varella Lisboa, 
mestre em Ciências Veteri-
nárias. Segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
há mais de 139 milhões de 
pets no Brasil, o que faz do 
país o segundo maior mer-

cado desse segmento do 
mundo, perdendo apenas 
para os Estados Unidos. De 
acordo levantamento do 
Instituto Pet Brasil (IPB), 
o setor movimentou cerca 
de R$ 40 bilhões em 2020, 
volume superior ao de 2019.

N a  q u i n t a - f e i r a ,  à s 
19h30, será a vez da pales-
tra Reabilitando Sorrisos e 
Mudando Vidas, do dentis-
ta Marcio Zacche, mestre 
em Ciências dos Materiais 
pela Coppe/UFRJ. O mer-
cado de odontologia é um 
dos que mais crescem no 
país atualmente. Os nú-
meros não deixam mentir: 
um em cada cinco cirur-
giões de todo o mundo es-
tão aqui. A remuneração 
também é atraente: um 
profissional recém-forma-
do pode iniciar a carreira 
com um salário na faixa de 
R$ 4 mil.

A última aula aberta, de 

Enfermagem, terá como 
tema Autonomia e atuação 
do enfermeiro obstétrico: 
emergências obstétricas, co-
vid-19 e saúde da mulher e 
também acontecerá na quin-
ta-feira, às 18h, com Rodrigo 
Rocha de Souza, enfermei-
ro obstétrico, coordenador 
técnico e professor da pós-
graduação em Enfermagem 
Obstétrica da UVA. 

Os profissionais da área 
ganharam visibilidade em 
função da pandemia da Co-
vid-19 e foram os que mais 
tiveram aumento de vagas 
segundo a empresa de recru-
tamento Catho: quatro dos 
15 cargos com maior aumen-
to no número de oportuni-
dades de trabalho durante 
o período são do ramo da 
Enfermagem.

As inscrições para as aulas 
experimentais são limitadas 
e podem ser feitas pelo site 
www.uva.br.

Prefeitura do Rio e BRT reabrem estação Nova Barra
Terminal, localizado no Recreio dos Bandeirantes, é o sétimo a entrar em funcionamento e vai receber passageiros a partir de hoje 

DIVULGAÇÃO/BRT RIO

Terminal 
será reaberto 
para receber 
passageiros a 
partir de hoje

A Prefeitura do Rio de Janeiro 
e o BRT anunciaram que irão 
reabrir, hoje, a estação Nova 
Barra, no Recreio dos Ban-
deirantes, na Zona Oeste da 
capital fluminense. Essa é a 
sétima estação que está sen-
do reativada desde o início do 
ano, após passar por pequenos 
reparos. As outras seis que vol-

taram a receber passageiros 
são Pinto Teles, no Campinho, 
Bosque Marapendi (Módulo 
Expresso), na Barra da Tijuca, 
Tanque, em Jacarepaguá, Ge-
neral Olímpio, em Santa Cruz, 
André Rocha e Aracy Cabral, 
ambas na Taquara.

As estações são entregues 
com nova pintura, ilumina-

ção interna com luminárias 
de LED e externa, com refle-
tores, bilheteria reformada, 
vidros instalados e nova pro-
gramação visual. A previsão 
da Secretaria Municipal de 
Transportes (SMTR) é de que 
a estação Praça do Bandolim, 
também na Taquara, retome o 
funcionamento até o dia 1° de 

fevereiro.
Atualmente, há 50 estações 

do BRT fechadas, a maioria 
por problemas de vandalismo 
e de segurança. Dois ônibus do 
BRT foram alvos de vandalis-
mo, semana passada. Segun-
do a concessionária, além dos 
articulados, sete estações fo-
ram vandalizadas. É comum 

criminosos forçarem a bilhete-
ria para furtar equipamentos 
- isso foi observado recente-
mente nas estações Ilha Pura 
e Centro Metropolitano. 

A concessionária tam-
bém tem registrado furto de 
material na estação Recreio 
Shopping e a vandalização de 
ônibus articulados na estação 

Mato Alto, no corredor Tran-
soeste. Semana passada, tam-
bém foram depredados vali-
dadores de catraca da estação 
Curicica, uma das estações re-
formadas nos últimos meses 
pelo BRT. Furtos de fiação nas 
estações Vila Sapê, Asa Bran-
ca e Santa Efigênia também 
foram observados.
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