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ESPORTE PARA TODOS

Prefeitura de São João de Meriti abre 

inscrições para a prática de esportes a 

pessoas com deficiência. P. 2

CRIANÇAS

EM CAXIAS

VOLTAM 

Prefeito 
Washington Reis 
se reúne com 
empresários 
da Educação 
e promete 
publicar decreto 
determinando a 
volta presencial em 
1º de fevereiro. P. 2

ÀS AULAS 



Baixada

Aulas serão na Vila Olímpica de São João 
de Meriti, mas ainda não têm data de início

Esportes para pessoas 
com deficiência

DIVULGAÇÃO

Inscrições já podem ser feitas no site da prefeitura

A secretaria de Esporte e 
Lazer da Prefeitura de São 
João de Meriti está dispo-
nibilizando, pela primei-
ra vez na cidade, vagas 
gratuitas para turmas de 
alunos com deficiência, a 
partir de 12 anos de ida-
de, que queiram praticar 
modalidades esportivas 
como futsal, basquete, 
atletismo, bocha, tênis de 
mesa e psicomotricida-
de, na Vila Olímpica do 
município. 
O secretário de Esporte e 
Lazer, Dinho Meriti, acre-
dita que a prática esporti-
va não só contribui para 
o desenvolvimento físi-
co, como também é uma 

ferramenta poderosa para a 
reabilitação e inclusão social 
da pessoa com deficiência.
“Estamos sempre buscan-
do melhorar a qualidade de 
vida dos nossos alunos, atra-
vés do esporte. Para isso, será 
promovida a prática espor-
tiva, a ocupação do tempo 
ocioso e a educação através 
do esporte, fazendo com que 
possa ser alcançado o desen-
volvimento integral dos par-
ticipantes”, disse.
As aulas, que ainda não tem 
previsão para início, aconte-
cerão às terças e quintas, em 
dois horários, das 9h às 12 e 
14h às 17h, na Vila Olímpi-
ca de Meriti que fica na Rua 
Milton, s/nº - Grande Rio.

Colégio da PM matricula em Caxias
Lista dos candidatos sorteados pode ser conferida nos sites da prefeitura, da Fundec e da PM
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O III Colégio da PM fica no bairro Jardim Gramacho

O período de matrículas para 
os novos alunos do III Colégio 
da Polícia Militar Percy Ge-
raldo Bolsonaro, em Duque 
de Caxias, terá início no dia 
próximo dia 02. O prazo é re-
ferente ao ano letivo 2021. A 
lista nominal com os candi-
datos que foram sorteados no 
dia 29 de dezembro pode ser 
conferida nos sites da Prefei-
tura de Duque de Caxias, da 
Fundec e da Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro.

Segundo o edital que orga-
nizou a seleção, os candidatos 
classificados no sorteio, den-
tro do limite das vagas, serão 
convocados para a matrícula 
obedecendo estritamente à 
ordem do mesmo. Além dis-
so, o candidato selecionado 
e seu responsável legal deve-
rão comparecer ao colégio, 
na data estabelecida, com os 

seguintes documentos: cer-
tidão de nascimento, docu-
mento oficial de identidade 
do candidato, CPF e docu-
mento funcional oficial de 
identidade do responsável 
legal, histórico escolar, duas 
fotos 3x4 coloridas e recen-
tes, carteira de vacinação, 

comprovante de residência e 
atestado médico, indicando 
se é apto ou não para exercer 
atividades físicas.

MAIS 120 VAGAS

De acordo com a comandan-
te do III CPM/ERJ, tenente-
coronel Nádia Luana Cardo-

so, a publicação do edital de 
um novo processo seletivo 
para o colégio ocorrerá tam-
bém no próximo mês. No do-
cumento, será divulgado o 
acréscimo de mais 120 vagas 
a serem distribuídas do 6º 
ao 8º anos do Ensino Funda-
mental. O aumento das va-
gas foi necessário em função 
da grande procura pelo lll 
CPM/ERJ. No sorteio reali-
zado no final de 2020, foram 
efetuadas 1.876 inscrições 
para 60 vagas.

OBRAS

A Prefeitura de Duque de 
Caxias anunciou também 
que realizará uma série de 
obras no colégio, localizado 
no bairro Jardim Gramacho, 
como a construção de um 
alojamento, salas de aula e 
laboratório. 

Inea começa a limpar rios em Itaguaí
Serão retirados 62 mil metros cúbicos de sedimentos do rio Trapiche e do canal do Sangue

O prefeito de Itaguaí, Rubem 
Vieira (Podemos) recebeu na 
cidade o secretário de esta-
do de Ambiente e Sustenta-
bilidade, Thiago Pampolha 
e, juntos, acompanharam o 
início dos trabalhos do Pro-
grama Limpa Rio. Os servi-
ços de limpeza e desassorea-
mento em Itaguaí começa-
ram pelo rio Trapiche e pelo 
Canal do Sangue. De acordo 
com técnicos do Instituto Es-

tadual do Ambiente (Inea), 
a expectativa é retirar cerca 
de 62 mil metros cúbicos de 
sedimentos para destinação 
ambiental adequada. As in-
tervenções visam a melhoria 
do escoamento de forma a 
minimizar as inundações.
O prefeito comemorou o iní-
cio do serviço. “Estou reali-
zando um dos maiores so-
nhos da nossa gestão. Desde 
julho, quando assumi essa 

prefeitura, sempre venho 
falando sobre o desassorea-
mento do rio. É muito im-
portante essa ação, isso só 
pode acontecer por causa da 
parceria com o governo do 
estado”, disse o prefeito em 
vídeo publicado na segunda-
feira (25), na página oficial 
da prefeitura na rede social 
Facebook.
O secretário estadual tam-
bém se pronunciou, por 

Ensino 

Infantil 

volta dia 1º 

em Caxias
Por decreto, prefeitura decide que  
alunos de escolas particulares voltam 
às aulas presenciais semana que vem   

A
s aulas presenciais 
do Ensino Infantil 
da rede privada de 
Duque de Caxias já 

têm data para o retorno: 1º 
de fevereiro. A prefeitura do 
município prepara um de-
creto, que será publicado nos 
próximos dias, autorizando a 
volta das aulas. Na manhã de 
ontem, representantes das 
unidades escolares se reuni-
ram com o prefeito Washin-
gton Reis (MDB) e o presi-
dente da Câmara do municí-
pio, vereador Celso do Alba 
(MDB), para obter mais de-
talhes sobre a determinação.

As aulas presenciais da 
Educação Infantil nos colé-
gios particulares de Duque 
de Caxias só poderão retor-
nar seguindo protocolos de 
sanitização contra o novo 
coronavírus, como distância 
entre as carteiras e uso obri-
gatório de máscaras. Caso 
alguma irregularidade seja 
constatada, o responsável 
pela unidade escolar poderá 
sofrer sanções, como a apli-

cação de multas.
“Ninguém melhor para 

cuidar das nossas crianças 
do que os professores. Vejo 
que é uma vontade de mui-
tos pais esse retorno das 
aulas”, afirmou Washington 
Reis.

Em um primeiro momen-
to, a medida deve atingir 
cerca de 20 mil alunos de 
397 creches particulares de 
Caxias.

“Os colégios estão prepa-
rados desde o ano passado 
para retomar as atividades. 
As aulas voltando vamos ga-
rantir que toda uma cadeia 
de atividades volte a traba-
lhar também, assegurando o 
emprego de diversos profis-
sionais”, disse Celso do Alba.

INVESTIMENTOS DE R$ 20 MIL

Gestor do Colégio Trans-
formação, Gilpearton Matos, 
afirmou que investiu cerca 
de R$ 20 mil para adaptar a 
unidade de ensino aos tem-
pos de pandemia. Além da 
compra de diversos totens 

de álcool em gel, a escola terá 
esterilização frequente nas 
salas de aulas e outros am-
bientes, tapetes sanitizantes, 
e mais.

“Vamos trabalhar com 
projetos educacionais com 
todas as crianças. Ou seja, 
vamos fazer campanhas 
de combate ao coronavírus 
dentro das escolas para que 
elas possam multiplicar esse 
aprendizado dentro de casa 
e com outras pessoas”, pon-
tuou Gil.

As aulas voltando 
vamos garantir que 
toda uma cadeia de 
atividades volte a 
trabalhar também”

CELSO DO ALBA, vereador

meio de nota: “esses dois cór-
regos que deságuam no mar 
estão com muita carga ma-
terial de gigogas obstruin-
do de uma forma excessiva 
o escoamento da água. Isso 
faz com o que o centro da ci-
dade sofra com alagamen-
tos constantes. Por isso é tão 
importante esse trabalho da 
Secretaria do Ambiente e do 
Inea em parceria com a cida-
de de Itaguaí”, explicou.

Aulas do Ensino Infantil de Duque de Caxias retornam na próxima semana
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Shopping Grande Rio encerra programação 
especial para a garotada no domingo

Último fim de semana 
de super férias online

Tio Diu 
e seus 
fantoches

Este é o último fim de sema-
na do Super Férias ON, pro-
jeto do Shopping Grande 
Rio, em São João de Meriti,  
para entreter a criançada 
que está em casa durante as 
férias escolares.

Nas lives, que acontecem 
sempre aos domingos às 
15h, as crianças vão apren-
der e se divertir bastante 
com os temas diferentes. Os 
vídeos com duração de 40 
minutos cada serão trans-
mitidos nas redes sociais 
do empreendimento e são 
gratuitos.

As lives serão apresenta-
das pelo artista e palhaço 
Vitor Passarim, profissional 
com mais de 15 anos de ex-
periência na área, que vai in-
teragir com o público e apre-
sentar quadros e brincadei-
ras durante a transmissão, 
além de vídeos pré-gravados 
com música, mágica e con-
tação de histórias.

No dia 31 de janeiro, o Tio 
Diu apresentará o teatro de 

fantoches. O pedagogo, arte 
terapeuta, contador de histó-
rias e manipulador de teatro 
de bonecos, promete encantar 
crianças e adultos com a sua 
arte e bonecos, com objetivo 
de resgatar valores e a alegria 
de viver.

“Esse ano, as férias serão 
diferentes, mas não menos 
divertidas. Preparamos con-
teúdos especiais totalmente 
digitais para nosso público mi-
rim aproveitar em casa. A ação 
tem como objetivo fortalecer o 
vínculo do público com o sho-
pping e estimular uma relação 
cada vez mais próxima”, co-
menta Cristiana Legey, Geren-
te de Marketing do Shopping 
Grande Rio.

SERVIÇO
 NData: 31 de janeiro
 NHorário: 15h
 NLocal: Páginas oficiais do shopping 

no Facebook, Instagram e Youtube
 NMais informações: WhatsApp: 

(21) 99068-5587 | https://sho-
ppinggranderio.com.br

Bairros de Magé recebem asfalto
Pavimentação começou pelo bairro Maurimárcia e seguirá para outras regiões

LUCAS SANTOS  / DIVULGAÇÃO

Segundo a prefeitura, já foram usadas 280 toneladas de asfalto nas primeiras ruas pavimentadas  

A prefeitura de Magé começou 
as obras de Infraestrutura nos 
bairros na última semana. O 
Maurimárcia, no sexto distri-
to, foi o primeiro bairro con-
templado e já recebeu 11 cami-
nhões de asfalto, totalizando 
280 toneladas. A pavimenta-
ção começou pela Rua 21 e vai 
seguir pelas ruas 19 e 23.

“Quero parabenizar toda a 
equipe da Infraestrutura que 
tem se empenhado dia, noi-
te e madrugada. Todos estão 
empenhados em entregar 
o melhor serviço para a po-
pulação de Magé”,  afirmou 
o prefeito Renato Cozzolino 
(PL).

No sábado (22), o prefeito 
visitou o distrito de Suruí com 
o secretário de Infraestrutura, 
Samyr Harb, e anunciou que a 
obra na região começará pelo 
Barro Vermelho.

“Já iniciamos a operação 
tapa-buraco aqui em Su-
ruí pela Av. Coronel José do 

Amaral, a principal do dis-
trito. Vamos em breve entrar 
nas ruas, mas já vamos ini-
ciar as obras de drenagem 
e pavimentação pelo Barro 
Vermelho e o Partido não 
será esquecido, os moradores 
podem ter certeza”, garantiu.

O chefe do Executivo mu-
nicipal também esteve na 
Barbuda, bairro do primeiro 
distrito de Magé e ressaltou a 
importância da obra na região.

“Já existe uma obra lici-
tada pela Caixa, inclusive já 
tem a empresa que vai efe-

tuar a obra, mas quero me 
comprometer com os mora-
dores, porque independente 
de empresa ou não, a Prefei-
tura vai entrar com as obras e 
vamos solucionar o problema 
da água, esse é meu compro-
misso”, garantiu.

O cinema abre as
portas em Nova Iguaçu
Iguaçu Criativa oferece oficinas com alguns dos maiores nomes da sétima arte na Baixada

J
untar o olhar universal 
àquele que contempla e 
analisa a realidade peri-
férica, estimular a escrita 

criativa sem censuras e ainda 
possibilitar a elaboração do 
argumento que leva ao do-
cumentário com recorte de 
gênero, raça e direitos huma-
nos. Tudo isso será possível 
vivenciar nas oficinas Iguaçu 

Criativa – Escrita, Imagem & 

Cinema, projeto selecionado 
através de edital pela Prefei-
tura de Nova Iguaçu, via Lei 
Aldir Blanc. Em tempos de 
pandemia, será uma ótima 
oportunidade para agregar 
conhecimentos sem precisar 
sair de casa.

A produtora Karina Vas-
concellos idealizou as ofici-
nas, que serão on-line e terão 
duas horas de duração cada. 
Jorge Durán, cineasta e rotei-
rista chileno que vive no Brasil 

há 47 anos será o responsável 
pela masterclass. As oficinas, 
gratuitas, acontecerão nos dias 
11, 13, 16 de fevereiro e a mas-
terclass, dia 20. Quem quiser 
participar deverá se inscrever 
previamente pelo oficinasi-
guacucriativa@gmail.com.

“Os profissionais foram es-
colhidos para o projeto pen-
sando em unir pessoas nasci-
das na Baixada, como é o caso 
da Éthel Oliveira, de Duque 
de Caxias, e da Érika Tavares, 
de Nova Iguaçu, com partici-
pantes de fora da região. Por 
exemplo, Edu Araújo atua e 
mora no Rio de Janeiro, mas 
é de Natal, no Rio Grande do 
Norte e Jorge Durán, chileno, 
mas residente do Rio há mais 
de 40 anos”, explicou Karina 
Vasconcellos, ela mesma da 
Baixada Fluminense.

Karina Vasconcellos contou 
que a proposta é reunir teoria e 

prática, descentralizando os sa-
beres com esses artistas e tam-
bém buscar a capacitação do 
público jovem e adulto, princi-
palmente da Baixada. “Mas as 
oficinas estão abertas também 
a quem mora em outras cida-
des”, salientou a gestora públi-
ca, que realizou desde 2011 as 
festas Laranja Mecânica, Ba-

zinga e Proibido Proibeer. Os 
eventos, muitos conhecidos do 
público indie e dos fãs de pop 
e música brasileira, reuniram 
mais de oito mil pessoas da Bai-
xada e do Rio.

JORGE DURÁN
Considerado um dos mais im-
portantes roteiristas do país, 
o chileno Jorge Durán é autor 
do roteiro de diversos filmes 
clássicos brasileiros, como Lú-
cio Flávio e Pixote, ambos diri-
gidos por Hector Babenco, e 
Gaijin, com direção de Tizuka 
Yamasaki.

Finalizou em 2020 o docu-
mentário Pelas Ruas Do Rio, 
que será lançado em canal a 
cabo. Para 2021, seguirá com 
as filmagens de Na Fronteira 
Da Imagem, série documental 
de 13 episódios sobre cineastas 
da América Latina e Brasil, que 
será exibida na televisão.

Os profissionais 
foram escolhidos 
para o projeto 
pensando em unir 
pessoas nascidas na 
Baixada”

ÉRIKA VASCONCELLOS, 
produtora

O PERCURSO ENTRE 
O  A R G U M E N T O  E 
A  R E A L I Z A Ç Ã O  D O 
DOCUMENTÁRIO

 N Com Éthel Oliveira, dia 16 
de fevereiro, às 18h. Docu-
mentarista, cineclubista e 
montadora. 

ESCRITA CRIATIVA
 N Com Edu Araújo, será rea-

lizada no dia 13 de fevereiro, 
às 16h. Roteirista do coletivo 
de humor Porta dos Fundos. 
Como encontrar nossa assina-
tura? Será que precisamos de-
cidir e apostar num único gê-
nero? Existe um manual para 
escrever bem? Escrever uma 
ideia é meio caminho andado 
para tirar um projeto do papel? 
Essas e outras questões serão 
levantadas, e refletidas.

O OLHAR FEMININO
 N Com Érika Tavares, dia 11 de 

fevereiro, às 17h. Inspirado no 
trabalho da fotógrafa e ati-
vista Maria Ribeiro - Vivências 
fotográficas - a oficina tem 
como foco abordar a força que 
um registro fotográfico femi-
nino carrega.

M A S T E R C L A S S  - 
ROTEIRO E DIREÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA

 N Com Jorge Durán, dia 20 de 
fevereiro, às 16h. Jorge Du-
rán falará sobre os filmes que 
realizou e o processo de cria-
ção, envolvendo elementos 
audiovisuais, experiências de 
trabalho ao longo dos anos, 
mercado cinematográfico, 
entre outros. 

AS OFICINAS

ÉRIKA TAVARES

FOTOS DIVULGAÇÃO

JORGE DURÁN ÉTHEL DE OLIVEIRA

KARINA VASCONCELLOS

EDU ARAÚJO

Vacinação no Poupa Tempo de Meriti
O Detran-RJ anunciou que 
ofereceu à Secretaria esta-
dual de Saúde 48 postos do 
órgão para a campanha de 
vacinação contra a covid-19. 
São unidades em todas as 
regiões do estado, em áreas 
de grande circulação de pes-
soas e o Posto do Poupa Tem-
po em São João de Meriti é 
um desses. Ainda segundo O posto em Meriti, na Baixada

DIVULGAÇÃO

as informações apresenta-
das, ficará a cargo da Saúde 
estabelecer a estratégia de 
utilização desses postos.
O município de Meriti está 
em sua primeira fase da va-
cinação e as 7.435 doses re-
cebidas, metade das 14.870 
destinadas à cidade para 
esta fase, estão sendo des-
tinadas a profissionais da 

Saúde, pessoas com mais de 
60 anos (acamadas ou em 
asilos), pessoas com defi-
ciências (acamadas) e povos 
indígenas. 

A UNIDADE
A unidade do Poupa Tempo de 
São João de Meriti fica no Sho-
pping Grande Rio, Rua Maria 
Soares Sendas, Lt 02.

As oficinas estão 
abertas a moradores 

de outras cidades 
da Baixada 

Fluminense, segundo 
a organizadora Karina 

Vasconcellos
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