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CURSO DE MÚSICA EM DUQUE DE CAXIAS RECEBE INSCRIÇÕES. P. 2

Entroncamento com BR-
465 (Estrada Rio-SP) vai 

receber um viaduto, de 
acordo com previsão  

das obras 

Baixada
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COMEÇA DIA 15
Mostra de Artes Cênicas realiza atividades 

gratuitas, on-line e presenciais, com seis 

atrações artísticas da Baixada. P. 2

REFORMA GERAL
Moradores de Itaguaí esperam, ansiosamente, pela conclusão das obras da RJ-099, mais 
conhecida como Reta de Piranema, prevista para ser concluída em janeiro do ano que vem. P. 3
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Mostra de Artes Cênicas 
realiza atividades gratuitas 
com atrações da Baixada

Evento será 
entre os dias 15 
e 20 on-line e 
presencial

DIVULGAÇÃO

Peça ‘Reino da 
Leitura’ faz parte da 

seleção do projeto

A
 MACCO — 1ª Mos-
tra de Artes Cênicas 
do Cineteatro Os-
carito, de Duque de 

Caxias – realizará atividades 
gratuitas com seis atrações 
artísticas, das mais diferen-
tes linguagens, todas oriun-
das da Baixada Fluminense. 
Todas elas se apresentarão 
entre os dias 15 a 20. A pro-
gramação será transmitida, 
também, pela internet.

Dentre os espetáculos tea-
trais selecionados estão, Reino 

da Leitura, Uma Mala para 

dois Palhaços, O Livro Mágico 

da Emília, Contando e Recon-

tando Contos, Ciranda Ciran-

dinha vamos todos cirandar e 
Maria não quer dormir.

O CineTeatro Oscarito 
fica localizado no Bairro do 
Parque Fluminense, segun-
do distrito do município de 
Duque de Caxias. Ele conta 
com sala para 126 pessoas 
acomodadas em poltronas. A 
Mostra contará com um ter-
ço da capacidade, seguindo 
os protocolos da OMS e com 
certificação da CADASTUR. 
Há também sala de projeção, 
sistema de som, dois cama-
rotes com 10 poltronas cada, 
salão de exposições, eventos 
e realização de oficinas. Todo 
acesso é feito por rampas.

Alunos do EJA recebem Cadernos de 
Atividades para facilitar estudos
No total, serão 4.562 estudantes beneficiados com o material, distribuídos em 19 escolas
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Uma das alunas do EJA recebe o material para realizar suas atividades

A Prefeitura de Belford Roxo 
iniciou, ontem, a distribuição 
dos Cadernos de Atividades da 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). O material abrange as 
seguintes matérias: portu-
guês, ciências, história, geo-
grafia, educação física, arte e 
inglês. Todas as unidades es-
colares da cidade receberão o 
material. No total, serão 4.562 
estudantes beneficiados com 
os Cadernos de Atividades, 
distribuídos em 19 escolas.

O secretário municipal 
de Educação, Denis Mace-
do, acentuou que há algum 
tempo a EJA não era con-
templada com material im-
presso adequado. “Sei que 
muitos estudantes têm difi-
culdade para acessar a inter-
net por uma série de fatores. 
Os cadernos farão com que 
eles mantenham o foco nos 
estudos e consigam tirar o 
melhor proveito possível”, 
concluiu o secretário.

A chefe de Divisão de Ensi-
no de Jovens e Adultos, Tha-
tiana Barbosa, destacou que 
os Cadernos de Atividades da 
EJA foram elaborados com a 

contribuição de um grupo de 
professores de escolas muni-
cipais. Os trabalhos contaram 
com a colaboração da equipe 
da Divisão de Educação de Jo-
vens e Adultos da Secretaria 
Municipal de Educação.

“Dezenove escolas da rede 
atendem à modalidade EJA. 
Os Cadernos de Atividades 
irão ajuda muito aos alunos, 
pois, por causa da pandemia, 
temos de conviver com um 

novo normal, que incluiu a 
tecnologia”, finalizou.

Segundo a secretária Espe-
cial de Assuntos Pedagógicos, 
Rosangela Garcia, a pandemia 
causou uma série de dificulda-
des. “A secretaria elaborou as 
atividades impressas em for-
ma de apostilas para minimi-
zar os impactos negativos nos 
processos de ensino e apren-
dizagem dos alunos do Ensino 
de Jovens e Adultos. Percebe-

mos a dificuldade em organi-
zar as rotinas das atividades 
em casa e também o grande e 
uma crescente desmotivação 
por não terem acesso à tecno-
logia”, arrematou.

A operadora de caixa Ana 
Lúcia do Nascimento da Silva 
Veltri, de 43 anos, que cursa 
o 9º ano, foi uma das alunas 
que recebeu os Cadernos de 
atividades da EJA na Escola 
Municipal Manoel Gomes, no 
bairro São Bernardo. “A inter-
net para, mas os livros não”.

Aluno do 6º ano da EJA na 
mesma escola, Jeremias Sou-
za Alves, de 16, tem o sonho de 
ser militar. Ele iniciou no ano 
passado buscando recuperar o 
tempo que deixou passar por 
ter que ajudar à mãe e por pro-
blemas de saúde.

“O que passou, passou. 
Vou me recuperar e estudar 
muito para ser militar. Nun-
ca é tarde”, sentencia Jere-
mias. “Ele é esforçado e dou 
muita força para estudar. 
Cada dia que passa, vejo que 
meu filho está aprendendo 
mais”, frisou Luana de Souza 
Alves, de 46, mãe do rapaz.

Candidatos precisam ter mais de 7 anos e 
matrícula ativa na rede pública de ensino

Vagas abertas para 
curso gratuito de música 
em Duque de Caxias

A escola Elite Musical está 
com 25 vagas abertas para 
os cursos de introdução ao 
canto, piano e violão de ma-
neira totalmente gratuita 
para estudantes da rede 
pública de ensino de Duque 
de Caxias. Para participar, é 
preciso acessar um formu-
lário para a pré-inscrição. 
Somente podem se inscre-
ver para as aulas, quem tem 
mais de 7 anos, esteja com 
matrícula ativa na rede pú-
blica de ensino da cidade.

Cada pessoa só poderá 
se inscrever uma única 
vez e em um único curso 
(canto, piano ou violão). 
As vagas são limitadas e 
serão preenchidas por or-
dem de inscrição. 

Após a finalização da 
pré-inscrição, a equipe vai 
avaliar: se o candidato está 
matriculado na rede públi-
ca de ensino da cidade de 
Duque de Caxias; o número 
de vagas disponíveis para o 
instrumento escolhido, se-

PM encontra carteira com R$ 500
Agente de Itaguaí localiza o dono, que deu falta do acessório quando entrou no mercado

PMI / DIVULGAÇÃO

Lucas agradece ao policial Romero pela devolução de sua carteira

mo dia 2 de março, mas so-
mente na segunda-feira foi 
divulgado pela Secretaria 
Municipal de Segurança. 

Em vídeo, Lucas agradece 
ao policial Romero pelo fato 
de haver ainda honestidade, 
pois ele recuperou os R$ 500 
e tudo o mais que havia per-
dido. O policial comentou 
que é direito de todos reaver 
seus pertences intactos.

Lucas estava dentro do mer-
cado quando deu pela falta 
da sua carteira, que tinha 
documentos e R$ 500. Para 
quem acredita em azar ou 
sorte, foi azar. Nesse meio 
tempo, uma patrulha do Pro-
grama Estadual de Integra-
ção de Segurança (Proeis) fa-

zia a ronda no bairro Amen-
doeira. De novo, para quem 
acredita em azar ou sorte: 
os policiais notaram uma 
carteira caída no chão, jus-
tamente a de Lucas. E con-
seguiram encontrá-lo para 
devolvê-la ao dono.

O que parecia ser mais 
uma tragédia em tempos 
tão difíceis acabou por ser 
uma história com final feliz. 

gundo a ordem de inscrição; e 
se tem no mínimo 7 anos.

Depois de conferir todos os 
critérios, a equipe entrará em 
contato com o selecionados 
para o início das aulas. Essa 
ação é uma contrapartida refe-
rente ao auxílio proporciona-
do pela Lei Aldir Blanc, com o 
apoio da Secretaria de Cultura 
de Duque de Caxias, da prefei-
tura e do Governo Federal.

SERVIÇO

As aulas serão ministradas em 
abril, em dias e horários esta-
belecidos pela escola. A esco-
la fica na Rua Passo da Pátria 
120, sobreloja, Jardim Vinte e 
Cinco de Agosto.

Serão 10 vagas para intro-
dução ao canto; 10 para in-
trodução ao piano/teclado; e 
5 de introdução ao violão. Ao 
todo, serão ministradas um 
total de 8 aulas para cada cur-
so, sendo 4 aulas práticas da 
modalidade escolhida (canto, 
piano ou violão) e 4 aulas de 
prática de conjunto.

JUPY JUNIOR
jupy.junior@odia.com.br

Os policiais não consegui-
ram identificar o dono da 
carteira de imediato, mas 
ao abri-la, viram alguns 
números de telefone ano-
tados, ligaram para um de-
les e conseguiram falar com 
um amigo de Lucas, que li-
gou para ele. Pronto, Poli-
cial Militar e dono do objeto 
perdido conectados.

O caso aconteceu no últi-
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Obras da Reta de Piranema 
trazem esperança para Itaguaí
Com previsão de conclusão da reforma para janeiro, muita gente está aliviada com recuperação da RJ-099

A Reta de Piranema, 

esburacada, sem 

acostamentos, 

assustadora tanto de 

dia quanto de noite

E
ntre capotamentos, 
colisões, atropela-
mentos e quedas de 
veículos, a rodovia 

Prefeito Abeilard Goulart de 
Souza, a RJ-099 – conheci-
da como Reta de Piranema – 
teve 15 ocorrências em 2020, 
de acordo com o Corpo de 
Bombeiros. Algumas vidas 
ali se foram. Perigosa, escu-
ra, sinistra em vários pontos, 
esburacada: a Reta de Pira-
nema, importante ligação de 
Itaguaí a Seropédica, causa 
medo e irritação nos moto-
ristas e na população de am-
bos os municípios. Mas uma 
boa notícia trouxe alento: a 
via passará por uma grande 
reforma, conforme anunciou 
o governador em exercício 
Cláudio Castro no dia 5 de 
março, em solenidade que 
compôs a agenda do “Gover-
no Presente” em Itaguaí.

A obras recuperam tam-
bém a esperança de dias 
melhores para quem preci-
sa trafegar com frequência 
pela “Reta do medo” e para 
o desenvolvimento das duas 
cidades, pois é por ali que se 
faz um dos corredores logís-
ticos relevantes para o escoa-
mento da produção do Porto 
de Itaguaí. São 13,5 quilôme-

tros que integram também os 
municípios da Costa Verde à 
zona oeste da capital e tam-
bém à mais importante insti-
tuição educacional da região: 
a Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ). A 
rodovia interliga produtores, 
indústria, consumo, pesquisa 
e turismo de uma só vez.

O investimento é de R$ 
66,5 milhões e a previsão é 
de recuperação estrutural 
significativa, com alarga-
mento de pontes, construção 
de viaduto, implantação de 
iluminação e sinalização.

AUTORIDADES COMEMORAM
Para o governador Cláudio 
Castro, a revitalização dará 
mais segurança aos moto-
ristas e também terá refle-
xos positivos na economia: 
“Esta obra tem forte impac-
to econômico. Com a eleva-
ção do movimento do Porto 
de Itaguaí, cresceu muito a 
circulação de cargas na re-
gião. Se a estrada está em 
boas condições, todo o custo 
da cadeia de transportes di-
minui, o que é fundamental 
para melhorar ainda mais o 
ambiente de negócios no es-
tado”, avaliou.

O Prefeito de Itaguaí, Ru-
bem Vieira (Podemos), res-
saltou que a obra beneficia 
não somente o seu municí-
pio, mas o de Seropédica, 
que também depende da 
rodovia. Ele declarou: “Essa 
revitalização é uma luta de 
muito tempo, importante 
também para Piranema, um 
dos bairros mais importan-
tes da cidade. 

O Secretário das Cidades, 

Uruan de Andrade, reforça a 
relevância da RJ-099: “Esta é 
uma entrada estratégica para 
a região, por conta da questão 
logística. Há muitas empre-
sas da área instaladas aqui e 
abastece o Porto de Itaguaí”.

Para o prefeito de Seropé-
dica, Lucas Dutra dos San-
tos (Professor Lucas, PSC), “é 
um momento de muita ale-
gria, de mais uma conquis-
ta. Quando temos vereado-
res comprometidos, prefeito 
comprometido, Alerj com-
prometida, governador com-
prometido, todos juntos: as 
coisas acontecem! Consegui-
mos inclusive acabar com o 
nosso sofrimento em relação 
à Reta de Piranema”.

PNEUS FURADOS, CAMINHÕES 
PESADOS E AREIA
Erika de Brito Cavalcante, 
funcionária da Câmara Mu-

nicipal de Itaguaí, mora no 
condomínio Vilage dos Ipês, 
ao lado do DPO e faz o traje-
to Piranema-Itaguaí todos 
os dias de carro. A manuten-
ção do veículo é onerosa por 
causa das más condições da 
estrada. Em uma ocasião, à 
noite, com escuridão quase 
total, Erika passou aperto: 
o pneu furou. “Fiquei apa-
vorada, estava sozinha, mas 
troquei o pneu e fui embo-
ra”, conta ela, e acrescentou: 
“a reforma vai valorizar os 
imóveis e dar mais seguran-
ça, com certeza”.

Erika menciona também 
que, com a chuva, há ala-
gamentos no bairro onde 
mora, dificultando o acesso 
dos moradores às suas casas, 
problema que ela levou aos 
vereadores, na tentativa de 
buscar uma solução. Com a 
obra, a expectativa dela é que 

esse problema seja solucio-
nado de uma vez.

Luciana de Albuquerque 
Piñero, moradora de Itaguaí, 
é professora e trabalha em 
Seropédica. Atualmente está 
em home-office, mas antes 
usava a rodovia todos os dias 
para trabalhar e levar o filho 
ao Colégio Alfredo Trado. 
“A estrada é muito perigo-
sa, principalmente por cau-
sa dos areais. Os caminhões 
acabam por deixar a areia es-
correr e, além da pista ficar 
escorregadia, a visualização 
das marcas no asfalto piora. 
Soube de um acidente em que 
duas motos bateram de fren-
te, para se ter uma ideia da 
pouca visualização. O pneu 
do meu carro já furou várias 
vezes com parafusos que fi-
cam na estrada. Também 
tem o perigo de ultrapassa-
gens perigosas por causa dos 

caminhões que transportam 
contêineres, eles são bastante 
longos, é tudo muito perigo-
so”, conta a professora.

Não são só os pneus que 
sofrem nesse contexto. Lu-
ciana lembra que os para-
-brisas às vezes precisam ser 
trocados porque trincam de-
vido às pedrinhas que saem 
dos caminhões. “Já tive que 
trocar o meu e uma amiga 
também teve o mesmo pro-
blema”, lembrou ela.

VALORIZAÇÃO DE IMÓVEIS
Wladimir Quintanilha é da 
GWA Construtora, empresa 
que ergueu por volta do qui-
lômetro 5,5 da rodovia um 
condomínio de classe média 
alta – onde moram alguns 
políticos e empresários –, 
chamado Vilar dos Coquei-
rais. Ele também tem uma 
empresa de locação de má-
quinas pesadas, e conta que 
já teve prejuízo por causa das 
más condições da Reta: “Al-
gumas pessoas me disseram 
que estavam interessadas 
em comprar os loteamen-
tos, mas desistiram porque 
ficaram desanimadas com a 
rodovia”, conta ele.

Quintanilha também men-
ciona as empresas ZL Log e 
Pag Log: “São grandes em-
presas de logística que atuam 
no Porto e que precisam da 
estrada para a operação de 
transporte, mas os cami-
nhões estão sempre quebran-
do por causa dos buracos”, ob-
serva Wladimir, e acrescenta: 
“A maior parte da areia usada 
na construção civil no estado 
sai daqui dos areais que ficam 
na RJ-099, mais uma razão 
para ressaltar a importância 
da rodovia”.

O empresário destacou 
que o condomínio Reserva 
do Porto, com 500 unidades, 
acaba de ser lançado e vai 
ficar pronto em dois anos. 
Com a obra, as vendas vão 
ser melhores, diz ele, e acres-
centou: “com a reforma, os 
acidentes vão diminuir”.

JUPY JUNIOR
jupy.junior@odia.com.br
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A Reta Piranema 
registrou 15 
ocorrências 
de acidentes 
diversos no  
ano passado

OBRAS

SAIBA O QUE 
SERÁ FEITO

 N As obras serão executadas 
pela Secretaria de Estado das 
Cidades, por meio do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem (DER-RJ), e contemplam 
o recapeamento, drenagem e 
sinalização em toda a exten-
são da rodovia, que tem início 
no entroncamento da BR-101, 
na Figueira, bairro de Itaguaí, 
e se estende até o entron-
camento com a BR-465, em 
Seropédica.

Além de ter toda a sua es-
trutura modernizada, com 
melhoria na iluminação, reca-
peamento total com 60 mil 
toneladas de asfalto, a rodovia 
também contará com seis qui-
lômetros de ciclovia.

Está prevista a constru-
ção de um novo viaduto no 
entroncamento com a BR-
465 (conhecida como Estra-
da Rio-SP), a construção de 
uma nova ponte sobre o rio da 
Guarda e sete mil metros de 
tubulação de águas pluviais. 
Além disso, serão 9.240 me-
tros quadrados de sinalização, 
alargamento da ponte sobre 
o Valão dos Bois, iluminação 
viária em 13 quilômetros da 
rodovia e implantação de 10 
abrigos de ônibus.

Gilcelei Paula Soares, mo-
rador de Piranema, soube de 
muitos acidentes com vítimas 
fatais na Reta e resume um 
sentimento que certamente é 
o mesmo de muitos que mo-
ram no bairro ou que transitam 
pela RJ-099 com alguma fre-
quência: “só acredito quando 
a obra estiver pronta, há muito 
tempo prometem essa refor-
ma, e ela nunca sai”.

A julgar pela previsão dada 
pelo governo do estado, tudo fica 
pronto em janeiro de 2022. Para 
o alívio de muitos e para a saúde 
dos negócios de outros tantos.
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