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CAXIAS RECEBE INSCRIÇÕES PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.  P. 2

Governador em exercício 
Cláudio Castro participou 

da inauguração da estação 
de água em Caxias
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EM MAGÉ
Aposentados e pensionistas do município 

precisam se apresentar à prefeitura para 

fazer prova de vida e recadastramento. P. 2

RENOVADA A ESPERANÇA DE

ÁÁGUA PARA TODOS
População 
de Duque 
de Caxias 
comemora a 
inauguração 
da estação de 
tratamento, 
que tem a 
capacidade 
de armazenar 
mais de 10 
milhões de 
litros de água. 

P. 3

Reservatório vai atender 

moradores de diversas 

localidades do município



Baixada

Tampinhas plásticas e lacres são 
trocadas por cadeiras de rodas 
Empreendimento de São João de Meriti se une ao projeto Reciclando por Amor e ajudará nas doações

DIVULGAÇÃO

Clientes do shopping podem levar tampinhas e lacres ao ponto de coleta na praça de alimentação. Projeto transforma doações em cadeiras

O 
Shopping Grande 
Rio, em São João 
de Merit i ,  entra 
em mais uma cam-

panha solidária na busca 
de ajudar a quem precisa. 
O empreendimento conta 
com o apoio de seus clien-
tes para fazer a diferença, e 
vem coletando tampinhas 
de garrafas pet e lacres de 
latinhas (cerveja ou refrige-
rante) que serão revertidos 
em cadeiras de rodas para 
o projeto Reciclando por 
Amor, da Matriz Santa Rosa 
de Lima. Segundo a organi-
zação, em um mês, foram 
arrecadados 50 kg de tam-
pinhas, e o ponto de coleta 
está localizado na Praça de 
Alimentação do shopping. 

Além da inclusão social, o 
projeto social também vem 
poupando a utilização de re-
cursos naturais do planeta 
ao reintroduzir todo plástico 
de volta na indústria. Essa 
ação acaba estimulando a 
economia circular. 

Para se ter uma ideia, 
para uma cadeira de rodas 
de adulto, por exemplo, são 
necessários 400 kg de plás-
tico, o que equivale a cerca 
de 195 mil tampinhas de gar-
rafas pet. O plástico destes 

produtos descartado incor-
retamente na natureza de-
mora cerca de 200 anos para 
se decompor e, com as chu-
vas, parte desse microlixo 
pode ser levado para buei-
ros, causando entupimentos 
e enchentes. 

Segundo Cristiana Le-
gey, gerente de Marketing 
do empreendimento de São 
João de Meriti, a campanha 
representa uma grande cor-

rente do bem, na qual bene-
ficia tanto o meio ambiente 
quanto pessoas que usam ca-
deiras de rodas: “Esperamos 
que a adesão seja excelente 
aqui na Baixada Fluminen-
se”, afirma ela.

Quem quiser ajudar, basta 
ir ao estabelecimento comer-
cial, que fica na Rua Maria 
Soares Sendas 111, São João 
de Meriti. Mais informações 
podem ser obtidas pelos te-
lefones 2430-5111 ou 99068-
5587 (WhatsApp).

Vagas para Educação de Jovens e Adultos
Duque de Caxias possui 40 unidades cadastradas na modalidade. Não há prazo para terminar a matrícula
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EJA: modalidade é voltada para estudantes acima de 15 anos que ainda não terminaram o Ensino Médio

A Secretaria Municipal 
de Educação de Duque de 
Caxias está com vagas aber-
tas para Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Podem par-
ticipar jovens, a partir de 15 
anos, que ainda não concluí-
ram o Ensino Fundamental. 
As matrículas devem ser 
feitas diretamente na esco-
la onde o interessado deseja 
estudar. Ao todo, são 40 uni-
dades, distribuídas nos qua-
tro distritos da cidade, que 
atendem a modalidade.

De acordo com a secreta-
ria, atualmente, são cerca de 
5 mil alunos matriculados. 
É importante ressaltar que 
não há prazo para se inscre-
ver, basta que ainda tenha 
vaga disponível.

Para efetuar a matrícula, 
o interessado deve ter em 
mãos os seguintes docu-
mentos: Histórico escolar ou 
declaração de escolaridade 
(atualizada); três fotos 3x4; 
cópia da certidão de nasci-
mento; cópias da identida-
de e do CPF (do responsável, 
no caso de aluno menor de 
idade); cópia da identidade 
e do CPF do aluno; cópia do 
comprovante de residência; 
cópia da caderneta de vaci-
nação; cópia do resultado do 
tipo sanguíneo; cópia do car-
tão do NIS; e cópia do cartão 
do Bolsa Família.

A lista das escolas que 
oferecem a modalidade EJA 
pode ser conferida no site ht-
tps://bit.ly/3tMBGUz.

Aposentados 
e pensionistas 
de Magé 
deverão fazer 
prova de vida
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Recadastramento em Magé

Os aposentados e pensio-
nistas de Magé que rece-
bem benefício do governo 
municipal, precisam com-
parecer ao Departamento 
de Previdência da prefeitu-
ra no mês de seus aniversá-
rios. Todos precisam fazer o 
recadastramento e a prova 
de vida anual, que evita o 
bloqueio dos proventos.

Com o superferiado, o 
atendimento ao público 
no Departamento voltou 
a funcionar ontem. A pro-
va de vida é uma exigência 
do governo federal para 
que os aposentados e pen-
sionistas recebam a apo-
sentadoria. Ela é necessá-
ria para todos os brasilei-
ros que recebem por conta 
corrente, conta poupança 
ou cartão magnético.

Para fazer o recadastra-
mento e a prova de vida, 
os beneficiários precisam 
apresentar um documen-
to de identificação origi-
nal com foto, CPF e com-
provante de residência. O 
atendimento é realizado 
de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, na Rua Pre-
sidente Castelo Branco 
130, Centro da cidade.

Itaguaí já pode emitir licenças ambientais
COMITÊ GUANDU / DIVULGAÇÃO

O Rio da Guarda é um dos biomas que ficam no município de Itaguaí e precisam ser preservados

O Instituto Estadual do Am-
biente (Inea) confirmou que 
a Prefeitura de Itaguaí está 
habilitada para assumir a 
emissão de licença ambien-
tal para empreendimentos de 
âmbito local. De acordo com 
o Inea, a administração mu-
nicipal cumpre os requisitos 
da Resolução Conema núme-
ro 42/2012 e dispõe de órgão 
ambiental que reúne técnicos 
devidamente habilitados para 
efetuar o licenciamento, além 
de contar com um conselho de 
meio ambiente.

Segundo a prefeitura, a 
carta com a autorização para 
realizar licenciamento pleno 
(de alto impacto) próprio foi 
recebida no dia 24 de março. 

Com a permissão, Itaguaí se 
torna o quarto município do 
estado do Rio de Janeiro a ter 
competência para licenciar 
grandes empresas, com gran-
des atividades. Até então, es-
tavam autorizados a realizar 
esse tipo de licenciamento os 
municípios do Rio de Janeiro, 
Macaé e Mangaratiba.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e 
Planejamento (SMMAP), o 
governo agora terá mais au-
tonomia para controlar a po-
luição ambiental no municí-
pio e garantir mais efetividade 
no quesito preservação. Diz o 
comunicado no site oficial da 
prefeitura: “O processo tam-
bém beneficia as empresas já 
instaladas ou que irão se ins-
talar no município, já que o 
trâmite se torna mais ágil.”

Para conseguir uma 
cadeira de rodas 
para um adulto são 
necessários 400 
quilos de tampinhas

JUPY JUNIOR
jupy.junior@odia.com.br
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Baixada

ESPERANÇA DE ACABAR

COM FALTA D’ÁGUA
Estação é inaugurada no município de Duque de Caxias, com aglomeração. 
Reservatório tem capacidade para armazenar mais de 10 milhões de litros de água

C
om aglomeração e 
quase nenhum dis-
taciamento social, o 
governador em exer-

cício, Cláudio Castro, e o 
prefeito de Duque de Caxias, 
Washington Reis, inaugura-
ram, ontem, o reservatório 
do Morro do Motocross, em 
Jardim Primavera. A obra, 
aguardada por mais de 10 
anos, é uma boa notícia para 
os caxienses. A nova estação 
de tratamento já está bene-
ficiando mais de 150 mil mo-
radores da região. É a maior 
obra de abastecimento de 
água da Baixada Fluminense 
e contou com investimentos 
e recursos do governo muni-
cipal, estadual e federal.

Durante o evento, o pre-
sidente da Cedae, Edes Fer-
nandes de Oliveira, reforçou 
que estava entregando à po-
pulação de Duque de Caxias 
um importante sistema de 
abastecimento.

“São cerca de 30 Km de 
rede e distribuição para fa-
zer chegar água à casa das 
pessoas. Devo frisar que o 

prefeito Washington Reis 
me ligou cobrando celeri-
dade nas obras a fim de que 
atendêssemos aos morado-
res neste momento crítico de 
pandemia”, afirmou.

A obra do Morro do Mo-
tocross foi iniciada ainda no 
primeiro mandato de Reis 
como prefeito de Duque de 
Caxias, entre os anos de 2005 
e 2009. Depois disso, o em-
preendimento ficou parado.

“Estou muito feliz porque 
a população vai ter, a partir 
de hoje, água tratada na tor-
neira. Hoje, é o meu aniver-
sário mas o presente é nosso, 
é do povo trabalhador”, disse 
Washington Reis.

No discurso, o governador 
em exercício, Cláudio Castro, 
parabenizou o prefeito da 
cidade e salientou que esta 

obra muda a vida de mais de 
150 mil pessoas.

“Eu não tenho dúvidas, 
prefeito Washington, de 
que essa obra é mais um dos 
grandes feitos que a gente 
está fazendo na Baixada Flu-
minense”, declarou.

ÁGUA NA TORNEIRA

Morador do Morro do Moto-
cross e também funcionário 

da construtora que presta 
serviço à Cedae, Pedro Paulo 
Martins, de 47 anos, viu pela 
primeira vez a água saindo 
da torneira de casa. Ele com-
prava água com carro-pipa 
toda semana.

“Há dez anos que eu sofro 
com falta d’água em minha 
casa e hoje, graças a Deus, 
a água está chegando e é só 
alegria. Antes, eu e minha 

família comprávamos toda 
semana carro-pipa. A partir 
de agora, não precisaremos 
mais ter esse gasto,” contou o 
pintor Pedro Paulo Martins, 
de 47 anos.

Com a entrada em funcio-
namento do reservatório, 
que tem capacidade para 
armazenar cerca de 10 mi-
lhões de litros de água, o pro-
blema de abastecimento no 

segundo distrito finalmen-
te vai acabar. Ao todo, são 
beneficiados moradores de 
Jardim Primavera, Saracu-
runa, Campos Elíseos, Can-
gulo, Ana Clara, Bom Retiro, 
Parque Chuno, Vila Urussaí, 
Parque Independência, Par-
que Uruguaiana, Marilân-
dia, Parque Jonas Godin, Co-
reia e Parque Adelaide, entre 
outras localidades.

Antes, eu e 
minha família 
comprávamos 
toda semana 
carro-pipa”
PEDRO PAULO 
MARTINS, pintor e 
morador do Morro 
do Motocross

Estação inaugurada em 
Caxias tem a capacidade 
de armazenar mais de 10 
milhões de litros de água
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Durante a inauguração, 
prefeito de Caxias, 

Washington Reis mostra a 
água armazenada na  

estação de tratamento

IGOR SILVA
igor.silva@odia.com.br

Estação armazena 
cerca de 10 
milhões de litros 
de água e promete 
solucionar 
problema
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