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MELHOR IDADE

Projeto Mais Cidade lança o primeiro 

Concurso de Poesia voltado para  

moradores do Rio com mais de 60 anos. P. 3

DIVULGAÇÃO

DEGASE TEM MOSTRA ON-LINE COM FOTOS FEITAS POR INTERNAS. P. 2

NATUREZA
REVISITADA

Com as ações de reflorestamento do Parque Estadual da Pedra Branca, em Realengo, o 
local voltou a ser frequentado por espécies sumidas, como o tucano-de-bico-preto. P. 3
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Setor de 
Serviços lidera 
na geração de 
empregos no 
Estado do Rio
Novas vagas registradas são surpresas positivas, 
afirma o subsecretário de Trabalho e Renda

Dos cinco setores 
da economia 

analisados, todos 
apresentaram 
saldo positivo

A 
geração de empre-
gos no Rio de Janei-
ro retoma a sua tra-
jetória positiva dos 

últimos seis meses, que ha-
via sido interrompida em ja-
neiro. Os dados do Novo Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
apontam um saldo positivo 
de 15.530 novos postos em 
fevereiro. Dos cinco setores 
de atividade econômica ana-
lisados, todos apresentaram 
saldo positivo, com destaque 
especial para o setor de Ser-
viços, com 8.562 novas vagas.
A Indústria, com 2.593, o Co-
mércio, com 2.333, e a Cons-
trução, com 1.930, também 
apontam uma trajetória de 
alta na retomada dos empre-
gos. O setor da Agropecuária 
foi o que menos cresceu, com 
112 novas vagas, mas ainda 
assim apresentou uma esta-
bilidade positiva.

“Os números demonstram 
um crescimento de vagas no 
estado. Houve um aumento 

bem notável em relação ao 
semestre anterior, impulsio-
nados principalmente pelos 
setores do Comércio e de 
Serviço”, disse o subsecretá-
rio de Trabalho e Renda do 
Rio de Janeiro, Julio Saraiva.

Ainda segundo Saraiva, as 
novas vagas no setor da In-
dústria se mostraram uma 
surpresa positiva. O Comércio 
apresentou um crescimento 
ainda tímido em relação aos 
últimos meses com saldo po-
sitivo, em boa parte pela res-
trições sanitárias impostas 
para combater o coronavírus.

“Mesmo com a parada 
emergencial, nós estamos 
entrando em contato com os 
diversos setores para facili-
tar essa abertura de postos 
de trabalho. Estamos otimis-
tas com as perspectivas do 
mercado atacadista e com as 
áreas comercial e operacio-
nal da Indústria”, afirma.

Mais de 50% das novas 
vagas em fevereiro foram 
preenchidas por jovens dos 

18 aos 24 anos. Enquanto no 
recorte por grau de instrução, 
quase 70% dos postos foram 
para pessoas que possuem o 
Ensino Médio Completo.

No acumulado dos últi-
mos seis meses (setembro 
de 2020 a fevereiro de 2021), 
o Rio de Janeiro apresentou 
saldo de 76.362 postos for-
mais. Já nos seis meses an-
teriores (março de 2020 a 
agosto de 2020) houve um 
saldo negativo de 185.113. O 
último semestre apresentou 
um crescimento de 141,3% 
no saldo de empregos em re-
lação ao anterior.

Em 2021, o Governo do 
Estado já inaugurou três no-
vas Casas do Trabalhador, 
as unidades aumentam as 
ofertas de vagas de emprego 
e facilitam a intermediação 
da mão-de-obra. Em janeiro, 
foram inauguradas as unida-
des de Nova Friburgo e Pe-
trópolis, enquanto a unidade 
de Seropédica foi aberta no 
começo de março

Faetec fará matrículas on-line de seus novos alunos 
O prazo para a efetivação das vagas segue aberto até dia 06 e a documentação exigida na matrícula deverá ser enviada por e-mail

É preciso conferir o e-mail de cada unidade para encaminhamento dos documentos no site da Faetec

Levando em consideração o 
avanço da covid-19 e as me-
didas de prevenção ao con-
tágio adotadas no Estado, a 
Fundação de Apoio à Escola 
Técnica (Faetec), órgão vin-
culado à Secretaria de Esta-
do de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, autorizou e pror-
rogou, excepcionalmente, a 
realização da matrícula dos 
alunos aprovados no pro-
cesso seletivo 2021.1 de for-
ma on-line. O prazo para a 
efetivação das vagas seguirá 
aberto até o dia 06. O candi-
dato pode conferir o e-mail 
de cada unidade escolar para 
encaminhamento dos docu-

mentos no site da Faetec.
“A decisão de suspender a 

matrícula presencial foi to-
mada para preservar a saú-
de dos futuros alunos e dos 
nossos profissionais que es-
tão em atendimento. Contu-
do, os novos estudantes sem 
acesso à internet não serão 
prejudicados. Para esses 
casos excepcionais, haverá 
atendimento presencial com 
data marcada”, explica João 
Carrilho, presidente da ins-
tituição estadual.

O candidato que não tiver 
acesso à internet deve compa-
recer à unidade de ensino para 
a qual concorreu, impreteri-

velmente, na próxima segun-
da-feira, de 9h as 17h, com a fi-
cha de matrícula preenchida 
e assinada e com os documen-
tos exigidos no edital.

É importante ressaltar 
que só poderão efetuar a 
pré-matrícula os candidatos 
com status de ‘classificado’ 
ou ‘ocupando vaga’ no re-
sultado do concurso. E, no 
retorno das atividades pre-
senciais, o aluno ou o res-
ponsável deverá comparecer 
na secretaria da unidade de 
ensino com a documentação 
original para validação da 
pré-matrícula, sob pena de 
cancelamento de matrícula.

Receptador preso com 
eletrônicos avaliados 
em R$ 700 mil
Policiais civis da 32ª DP (Ta-
quara) prenderam, na últi-
ma terça-feira, um recepta-
dor com carga de eletrôni-
cos avaliada em R$ 700 mil. 
Ele foi capturado na Baixa-
da Fluminense, com 360 
aparelhos lacrados, como 
tablets, notebooks, video-
games, além de um apare-
lho de ar-condicionado.

Segundo os agentes, as 
investigações apontam 
que o material foi adqui-
rido na comunidade Nova 

Holanda, no Complexo da 
Maré, Zona Norte da capi-
tal, e seria revendido para 
pequenos comércios na Bai-
xada Fluminense. No local, 
também foram encontradas 
notas fiscais falsas, que eram 
usadas para “camuflar” a ori-
gem do material.

Ainda de acordo com os 
policiais, diligências seguem 
para localizar outros recep-
tadores integrantes da maior 
quadrilha de roubo de cargas 
do estado do Rio de Janeiro.

Exposição com fotos tiradas por internas
‘Diverso Universo’ é resultado das oficinas de fotografia e colagem realizadas no Degase

A Secretaria Especial da Ju-
ventude (JUV-RIO), em par-
ceria com o Departamento 
Geral de Ações Socioeduca-
tivas (Novo Degase) e a Fun-
dação Planetário, lançou na 
última terça-feira, a exposi-
ção virtual Diverso Universo. 

A mostra traz imagens fei-
tas por 16 internas do órgão 
que participaram das ofici-
nas de fotografia e colagem, 
além da roda de conversa 
sobre as desigualdades de 
gênero, realizadas no início 
deste mês, dentro do proje-
to Fala Juventude, em come- A fotografia foi escolhida por expressar a realidade e do ambiente

moração ao Dia Internacio-
nal da Mulher.

A fotografia foi escolhida 
por ser uma linguagem fun-
damental para expressão da 
realidade e do ambiente em 
que se vive, além de projetar 
sonhos e anseios. As fotos es-
tão expostas no Planetário, 
mas para evitar aglomera-
ção, em cumprimento às me-
didas restritivas de combate 
à Covid-19, a exposição, por 
enquanto, só poderá ser vista 
de maneira virtual através 
do link https://teliportme.
com/view/1879984.
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Parque Estadual da Pedra Branca 
passa por novo reflorestamento
Secretaria do Ambiente avança com serviços, concentrando esforços na área mais afetada por incêndios

O 
reflorestamento do 
Parque Estadual da 
Pedra Branca ga-
nhou novo gás nos 

últimos dias. A Secretaria de 
Estado do Ambiente e Sus-
tentabilidade elegeu a parte 
mais impactada por incên-
dios, no bairro de Realen-
go, Zona Oeste da cidade, 
para concentrar esforços 
em ações de restauração flo-
restal. Só em março, já foi 
realizado o plantio de 300 
mudas e de cem sementes 
de espécies nativas da Mata 
Atlântica, como Açoita-Ca-
valo, Pau-Pólvora, Bacupari, 
Pitanga, Aroeira Pimenteira, 
Ingá, Mutamba, Guapuruvu 
e Pau-d’Alho.

Com cerca de 12.500 hec-
tares de área, a unidade 
de conservação abrange 17 
bairros da Zona Oeste do Rio 
(Vargem Grande, Vargem Pe-
quena, Barra de Guaratiba, 
Campo Grande, Santíssimo, 
Senador Camará, Padre Mi-
guel, Bangu, Realengo, Sula-
cap e Taquara).

O Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), órgão vin-
culado à Secretaria do Am-
biente e Sustentabilidade, 
vem tocando o projeto. Nes-
ta etapa, o reflorestamento é 
realizado na área do núcleo 
Piraquara do parque. Desde 
2015, quando o plantio de 
mudas começou, a partir da 
iniciativa de uma morado-
ra do entorno do parque, já 
foram recuperados seis hec-
tares com o plantio de 5.500 
mudas de espécies da Mata 
Atlântica. A expectativa da 

Secretaria do 
Ambiente avança com 
o reflorestamento no 
Parque Estadual da 
Pedra Branca,  
em Realengo
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secretaria é plantar, até o fim 
do ano, 1.500 mudas.

No mesmo trecho, numa 
área que fica ao longo do Rio 
Piraquara e de suas nascen-
tes, o Inea também realiza 
a reintrodução do palmito 
Jussara, espécie ameaçada 
de extinção. Este ano, pelo 
menos cem mudas serão 
replantadas. Essa medida 
trouxe de volta uma espécie 
da fauna que há muito não 
era vista nessa localidade: o 
tucano-de- bico-preto (Ram-
phastos vitellinus).

“O tucano-de-bico-preto é 
o principal dispersor de se-
mentes do palmito Jussara. 

Então, com o aumento da 
oferta de alimento, devido 
a esse trabalho de reflores-
tamento, vai haver um cres-
cimento da população des-
sa espécie de ave”, destaca o 
Secretário de Estado do Am-
biente, Thiago Pampolha.

O trabalho do Inea conta 
ainda com apoio de volun-
tários que atuam na trilha 
Transcarioca, do Centro Ex-
cursionista Guanabara e do 
grupo Voluntários Engajados. 
Já as mudas vêm sendo doa-
das pela Companha Estadual 
de Águas e Esgotos (Cedae).

Principal dispersor 
de sementes, o 
tucano-de-bico-
preto voltou a 
aparecer na região

Detran RJ promove uma campanha de 
estímulo ao uso de documentos digitais
Objetivo do órgão é 
facilitar a vida dos 
condutores do 
Estado do Rio em 
meio à pandemia

Campanha do 
Detran vai ensinar 
e estimular 
o uso de 
documentação 
digital

Para facilitar a vida dos usuá-
rios em tempos de pandemia 
e para evitar aglomerações 
nos postos assim que o servi-
ço retomar ao normal, após 
o recesso sanitário, o Detran 
lançou uma campanha pu-
blicitária e nas suas redes 
sociais ensinando e estimu-
lando o uso dos documentos 
digitais dos veículos, o Certi-
ficado de Registro de Veícu-
los (CRV) e o Certificado de 
Registro e Licenciamento de 
Veículos (CRLV).

Por meio do aplicativo 
Carteira Digital de Trânsito, 
do governo federal, os clien-
tes do Detran podem bai-
xar os documentos sem ter 
necessidade de recorrer às 
unidades do departamento 
de trânsito. O aplicativo Car-
teira Digital pode ser baixa-
do em qualquer celular com 
acesso à internet e está dis-
ponível tanto na plataforma 
IOS quanto na Play Store.

“Cada vez mais, estamos 
utilizando ferramentas digi-
tais nos serviços do Detran.
RJ. Um dos princípios da 
nossa administração é que 

esses mecanismos sejam de 
fácil acesso e amigáveis para 
os nossos usuários, além de 
serem gratuitos, claro”, fri-
sa o presidente do órgão, 
Adolfo Konder que, em bre-
ve, pretende oferecer outros 
serviços através da platafor-
ma digital.

A campanha ‘Todo mundo 
tá mais digital. O Detran.RJ 
também’ estreou em rádio 
e nas redes sociais na últi-
ma sexta-feira e no sábado 
já pode ser vista também na 
TV. A personagem Dona Lia, 
uma senhora de 65 anos, vi-
vida pela atriz Hamilda Bas-

tos, mostra como a solução 
tecnológica é simples de 
ser utilizada por pessoas de 
qualquer idade.

O material terá ainda a 
websérie ‘Dona Lia respon-
de’, na qual a personagem 
tirará dúvidas sobre as prin-
cipais novidades do Detran.

Usados por 
motoristas, o 
CRLV e o CRV têm 
sua versão digital, 
baixados por app

Concurso 
de poesia 
para 
idosos
Com o tema Envelhecer é… 
o projeto Mais Cidade lan-
ça o primeiro Concurso de 
Poesia da Secretaria Muni-
cipal de Envelhecimento 
Saudável e Qualidade de 
Vida (SEMESQV). A pasta 
quer saber o que é envelhe-
cer sob o olhar das poesias.

Poderão participar pes-
soas de 60 anos ou mais que 
residam na cidade. Os in-
teressados deverão enviar 
vídeos de até dois minutos 
com a poesia ou um texto de 
até 30 linhas. Todos de au-
toria própria. As inscrições 
e o material podem ser en-
viados entre os dias 05 e 16 
de abril para o número de 
WhatsApp 96518-2106. O 
edital do concurso será en-
caminhado ao participante 
no ato da inscrição.

Os primeiros colocados 
ganharão um par de in-
gressos para a maior roda 
gigante da América Latina. 
Os critérios utilizados pela 
banca são a originalidade 
e criatividade. Além disso, 
todos os inscritos também 
irão ganhar um certificado 
digital de participação.

“As ações do Mais Cidade 
são fundamentais para am-
pliar a visão cultural da nos-
sa cidade”, disse o secretário 
Junior da Lucinha.
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