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01/08

O Dia: IFRJ lança edital para cursos profissionalizantes

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/o-dia-no-estado/2019/07/5667906-ifrj-lanca-edi-
tal-para-cursos-profissionalizantes.html

08/08

Diário do Vale:  Cursos técnicos gratuitos estão com as inscrições abertas no IFRJ Pi-
nheiral

https://diariodovale.com.br/cidade/cursos-tecnicos-gratuitos-estao-com-as-inscricoes-
abertas-no-ifrj-pinheiral/

09/08

IstoÉ Dinheiro: Extintas na natureza, antas são reintroduzidas em floresta do Rio

https://www.istoedinheiro.com.br/extintas-na-natureza-antas-sao-reintroduzidas-em-
floresta-do-rio-de/

OP9: Extintas na natureza, antas são reintroduzidas em floresta do Rio

https://www.op9.com.br/br/noticias/extintas-na-natureza-antas-sao-reintroduzidas-
em-floresta-do-rio/

O Dia: Antas nascidas no RioZoo são reintroduzidas em reserva de Cachoeiras de Macacu

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/08/5671047-antas-nascidas-no-riozoo-sao-
reintroduzidas-em-reserva-de-cachoeiras-de-macacu.html#foto=1

13/08

O São Gonçalo: Movimento #TamoJunto9ºano promove a 3ª edição da Manhã do
Futuro
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https://www.osaogoncalo.com.br/geral/61512/movimento-tamojunto9ano-promove-
a-3-edicao-da-manha-do-futuro

G1: IFRJ Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino

médio

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/08/13/ifrj-pinheiral-abre-
inscricoes-para-cursos-tecnicos-gratuitos-integrados-ao-ensino-medio.ghtml

14/08

O São Gonçalo: IFRJ recebe inscrições para 1.674 vagas em cursos técnicos gratuitos

https://www.osaogoncalo.com.br/geral/61557/ifrj-recebe-inscricoes-para-1_674-va-
gas-em-cursos-tecnicos-gratuitos

15/08

Diário do Vale: Instituto de Educação abre inscrições para cursos gratuitos de pós-gra-

duação em Pinheiral

https://diariodovale.com.br/cidade/instituto-de-educacao-abre-inscricoes-para-cursos-
gratuitos-de-pos-graduacao-em-pinheiral/

A Voz da Cidade: Notas & Notas – Ensino Superior e Técnico

https://avozdacidade.com/wp/notas-notas-15-de-agosto-de-2019/

Diário do Vale: Feira de Profissões é promovida pela prefeitura de Porto Real

https://diariodovale.com.br/tempo-real/feira-de-profissoes-e-promovida-pela-prefei-
tura-de-porto-real/

16/08

A Voz da Cidade: Instituto Nissan recebe universitários do programa Inova-san

https://avozdacidade.com/wp/instituto-nissan-recebe-universitarios-do-programa-
inova-san/

Diário do Vale: Situação Difícil

https://diariodovale.com.br/mosaico/situacao-dificil/

17/08

Dia a Dia: Curso do BBA supera marca de 10 mil alunos

http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/08/17/curso-do-bba-supera-marca-de-10-mil-
alunos/
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18/08

Folha Online.es: Curso para o setor turístico oferece capacitação gratuita online

https://www.folhaonline.es/curso-para-o-setor-turistico-oferece-capacitacao-gratuita-
online/

19/08

HotelierNews: Mtur: Curso do BBA já capacitou mais de 10 mil alunos

https://hoteliernews.com.br/noticias/mtur-curso-do-bba-ja-capacitou-mais-de-10-mil-
alunos-84169

20/08

Blog do Vestibular: IFRJ 2020: Inscrição aberta para diversos cursos

https://www.blogdovestibular.com/vestibular-2020/ifrj-2020.html

Extra: Desperdício de dinheiro: obras da nova sede da Prefeitura de Queimados estão paradas

https://extra.globo.com/noticias/rio/desperdicio-de-dinheiro-obras-da-nova-sede-da-
prefeitura-de-queimados-estao-paradas-23888270.html

21/08

Diário do Vale: Curso de prevenção a incêndios florestais acontece em Pinheiral

https://diariodovale.com.br/cidade/curso-de-prevencao-a-incendios-florestais-acon-
tece-em-pinheiral/

22/08

A Voz da Cidade: Notas & Notas

https://avozdacidade.com/wp/notas-notas-22-de-agosto-de-2019/

28/08

G1: IFRJ abre inscrições para curso básico de Libras em Pinheiral

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/08/28/ifrj-abre-inscri-
coes-para-curso-basico-de-libras-em-pinheiral.ghtml

29/08

Portal PNE: Consulta pública do Future-se do Ministério da Educação terminam nesta

quinta (29)

https://portalpne.com/noticia/consulta-publica-do-future-se-do-ministerio-da-
educacao-terminam-nesta-quinta-feira-29/
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30/08

Extra: IFRJ tem 1.674 vagas em cursos técnicos gratuitos; inscrição na seleção custa R$ 70

https://extra.globo.com/emprego/ifrj-tem-1674-vagas-em-cursos-tecnicos-gratuitos-
inscricao-na-selecao-custa-70-23916386.html

31/08

Nilópolis  Online:  IFRJ  Nilópolis  está  com  inscrições  abertas  para  cursos  técnicos
gratuitos
https://nilopolisonline.com.br/2019/08/30/ifrj-nilopolis-esta-com-inscricoes-abertas-
para-cursos-tecnicos-gratuitos/

_______________________________________________________________________

01/08

O Dia: IFRJ lança edital para cursos profissionalizantes

Rio - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) acaba de lançar edital para o processo
seletivo para preenchimento de 1.674 vagas para cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. As oportuni-
dades são para unidades espalhadas no Estado do Rio e as aulas são para o ano letivo de 2020.

De acordo com o edital, os estudantes que forem participar do processo seletivo deverão fazer inscrição no próprio site
do IFRJ — www.portal.ifrj.edu.br — ou na página do Instituto Selecon — www.selecon.org.br — até 15 de setembro. A
taxa é de R$ 70 e precisará ser paga até o dia 16 do mesmo mês.

A classificação dos candidatos acontecerá por meio de dois sistemas de vagas — Ampla Concorrência (AC) e Sistema de
Reserva  de  Vagas  (SRV)  para  Escolas  Públicas.  Neste  último,  somente  poderão  concorrer os
estudantes que tenham cursado e concluído todas as séries do Ensino Fundamental em unidades públicas das esferas
federal, estadual ou municipal, em cursos regulares ou no âmbito de Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou que tenham
obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens
e Adultos (ENCCEJA).

Já para as vagas de Ampla Concorrência poderão concorrer todos os candidatos constantes na relação de inscritos, que
atendam ou não aos requisitos para concorrer às vagas ofertadas pelo Sistema de Reserva de Vagas (SRV).
CIDADES/CURSOS/VAGAS

ARRAIAL DO CABO –

Informática - 60 vagas 

Meio Ambiente - 60 vagas

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN

Informática para Internet - 72 vagas

PINHEIRAL

Agroindústria - 30 vagas

Agropecuária - 60 vagas
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Informática - 30 vagas

Meio Ambiente - 60 vagas

RESENDE

Guia de Turismo - 30 vagas

VOLTA REDONDA

Automação Industrial - 100 vagas 

08/08

Diário do Vale:  Cursos técnicos gratuitos estão com as inscrições abertas no IFRJ Pi-
nheiral

Pinheiral -  Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos do campus Pinheiral do IFRJ
(Instituto Federal do Rio de Janeiro). São 180 vagas para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino
médio. Os candidatos devem ter como escolaridade mínima o ensino fundamental completo ou estarem
cursando o 9°ano desse nível de ensino no ano letivo de 2019. As vagas são para os cursos técnicos em:
Agroindústria;  Agropecuária;  Informática  e  Meio  Ambiente.
As inscrições seguem até o dia 15 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, por meio do preen-
chimento do formulário de pedido de inscrição, disponível na página do IFRJ: https://bit.ly/2ZNYPrm e
na  página  da  organizadora,  o  Instituto  Selecon: www.selecon.org.br
A classificação dos candidatos será feita por meio de dois sistemas de vagas: o de Ampla Concorrência
(AC) e o de Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para escolas públicas. O processo seletivo de classificação
de candidatos, se dará mediante a realização de prova, abrangendo conteúdos de disciplinas do ensino
fundamental.
No Campus Pinheiral do Instituto Federal do Rio de Janeiro, os estudantes têm gratuidade no transporte
intermunicipal (até 60 passagens por mês) e livros didáticos gratuitos. Destaca-se, ainda, que a institui-
ção oferece refeições gratuitas no campus e oportunidades de auxílios estudantis (bolsas).
O Campus Pinheiral fica na Rua José Breves, 550, Centro. Para mais informações sobre o processo seleti -
vo, acesse o edital https://bit.ly/2Z6lheN.

09/08

IstoÉ Dinheiro: Extintas na natureza, antas são reintroduzidas em floresta do Rio

Extintos nas florestas do Rio de Janeiro há mais de 100 anos, os Tapirus terrestris, também chamados de
antas, começaram a voltar à natureza graças a um projeto de reintrodução de animais desenvolvido no
estado, batizado de Refauna. Ontem (8), mais um casal da espécie foi solto na Reserva Ecológica de Gua-
piaçu, em Cachoeiras de Macacu (Regua), região metropolitana do Rio de Janeiro. O casal – Jorge e Ma-
gali – nasceu no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, em São Cristóvão, zona norte da cidade.

A reintrodução das antas à floresta começou em 2017 na Reserva Ecológica de Guapiaçu e no Parque Es -
tadual dos Três Picos, que envolve áreas de cinco municípios da região serrana do Rio. O trabalho é de -
senvolvido pela parceria entre Laboratório de Ecologia e Conservação de Populações (Lecp) da Universi -
dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Laboratório de Estudos e Conservação de Florestas (Lecf) da
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o Laboratório de Ecologia e Manejo de Animais
Silvestres (Lemas) do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), com apoio da prefeitura do Rio.

https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/processo-seletivo-educacao-profissional-tecnica-nivel-medio-cursos
http://selecon.org.br/website/wp-content/uploads/2019/07/Edital-N%C2%BA-40.2019-Cursos-Integrados-2020-vers%C3%A3o-24.07.19-Lilian.pdf
http://selecon.org.br/website/


Apesar das recentes ações do Refauna, a iniciativa foi criada em 2010. Na época, as atenções do projeto
estavam voltadas para a causa das cutias Dasyprocta leporina que foram soltas no Parque Nacional da Ti-
juca.

Reintegrados

Os animais soltos são equipados com um colar com GPS e rádio transmissor, brinco de identificação e
microchip embaixo da pele, para que sejam monitorados. A partir dessa reintrodução, o projeto vai pes-
quisar a capacidade de dispersão de sementes e ecologia espacial feita pelas antas, com a expectativa
de que elas dispersem para o Parque Estadual dos Três Picos e outras áreas florestadas na região.

Já estão na floresta as antas Flora, Júpiter, Eva, Valente e Floquinho, reintroduzidas na área desde 2017.
Na próxima semana, está prevista a soltura de dois espécimes vindos de Sorocaba (SP) e mais um animal
nascido no Zoológico do Rio.

A presidente da Fundação RioZoo, Suzane Rizzo, lembra que a função do zoológico vai além da exposi-
ção de animais. “A reintrodução na natureza de um animal ameaçado de extinção é um momento muito
importante para o meio ambiente e para a sociedade. O zoológico cumpre um importante papel nesse
processo. A função do Zoológico do Rio, por meio da Fundação RioZoo, é também esse tipo de atividade,
de soltura e de estímulo à reprodução de animais que estão em extinção”.

Animais inteligentes

As antas são animais de grande porte que podem pesar até 300 quilos, por isto precisam de áreas gran-
des para viver. Consideradas mansas, solitárias e inteligentes, por quem estuda esta espécie, elas po-
dem viver 30 anos.

Segundo o professor do IFRJ Maron Galliez, um dos coordenadores do Refauna, a espécie é conhecida
como jardineira das florestas, por contribuir para a disseminação de sementes. “Antes de serem soltas
na mata, as antas passam por um período de aclimatação num cercado de um hectare dentro da reser-
va, onde se acostumam com o clima e a nova dieta. As antas são animais herbívoros, que comem folhas
e frutos, contribuindo para espalhar sementes pela mata”.

OP9: Extintas na natureza, antas são reintroduzidas em floresta do Rio

Extintos nas florestas do Rio de Janeiro há mais de 100 anos, os Tapirus terrestris, também chamados de antas,
começaram a voltar à natureza graças a um projeto de reintrodução de animais desenvolvido no estado, bati-
zado de Refauna.

Na quinta-feira (8), mais um casal da espécie foi solto na Reserva Ecológica de Guapiaçu, em Cachoeiras de Ma-
cacu (Regua), região metropolitana do Rio de Janeiro. O casal –Jorge e Magali – nasceu no Jardim Zoológico do
Rio de Janeiro, em São Cristóvão, zona norte da cidade.

A reintrodução das antas à floresta começou em 2017 na Reserva Ecológica de Guapiaçu e no Parque Estadual
dos Três Picos, que envolve áreas de cinco municípios da região serrana do Rio. O trabalho é desenvolvido pela
parceria entre Laboratório de Ecologia e Conservação de Populações (Lecp) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), o Laboratório de Estudos e Conservação de Florestas (Lecf) da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UFRRJ) e o Laboratório de Ecologia e Manejo de Animais Silvestres (Lemas) do Instituto Federal
do Rio de Janeiro (IFRJ), com apoio da prefeitura do Rio.

Apesar das recentes ações do Refauna, a iniciativa foi criada em 2010. Na época, as atenções do projeto esta-
vam voltadas para a causa das cutias Dasyprocta leporinaque foram soltas no Parque Nacional da Tijuca.



Reintegrados

Os animais soltos são equipados com um colar com GPS e rádio transmissor, brinco de identificação e micro-
chip embaixo da pele, para que sejam monitorados. A partir dessa reintrodução, o projeto vai pesquisar a ca-
pacidade de dispersão de sementes e ecologia espacial feita pelas antas, com a expectativa de que elas disper-
sem para o Parque Estadual dos Três Picos e outras áreas florestadas na região.

Já estão na floresta as antas Flora, Júpiter, Eva, Valente e Floquinho, reintroduzidas na área desde 2017. Na
próxima semana, está prevista a soltura de dois espécimes vindos de Sorocaba (SP) e mais um animal nascido
no Zoológico do Rio.

A presidente da Fundação RioZoo, Suzane Rizzo, lembra que a função do zoológico vai além da exposição de
animais. “A reintrodução na natureza de um animal ameaçado de extinção é um momento muito importante
para o meio ambiente e para a sociedade. O zoológico cumpre um importante papel nesse processo. A função
do Zoológico do Rio, por meio da Fundação RioZoo, é também esse tipo de atividade, de soltura e de estímulo
à reprodução de animais que estão em extinção”.

Animais inteligentes

As antas são animais de grande porte que podem pesar até 300 quilos, por isto precisam de áreas grandes para
viver. Consideradas mansas, solitárias e inteligentes, por quem estuda esta espécie, elas podem viver 30 anos.

Segundo o professor do IFRJ Maron Galliez, um dos coordenadores do Refauna, a espécie é conhecida como
jardineira das florestas, por contribuir para a disseminação de sementes. “Antes de serem soltas na mata, as
antas passam por um período de aclimatação num cercado de um hectare dentro da reserva, onde se acostu-
mam com o clima e a nova dieta. As antas são animais herbívoros, que comem folhas e frutos, contribuindo
para espalhar sementes pela mata”.

O Dia: Antas nascidas no RioZoo são reintroduzidas em reserva de Cachoeiras de Macacu

Rio - Jorge e Magali, um casal de Tapirus terrestres, ou apenas antas, nasceram dentro do Jardim Zoológico do Rio de Ja-
neiro, em São Cristóvão, Zona Norte da cidade. Maior mamífero terrestre do Brasil, a espécie foi considerada extinta na
natureza no Estado do Rio. O último registro do animal em seu habitat natural é do longínquo ano de 1914.

Para ajudar a mudar essa realidade, um projeto apoiado pela Prefeitura, o Refauna, está reintroduzindo antas na Mata
Atlântica. Nesta quinta-feira, 8 de agosto, após um período de estudos e testes de seis meses, Magali e Jorge foram sol -
tos na Reserva Ecológica de Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu (Regua), uma área de proteção ambiental de 6,6 mil
hectares.

O casal agora faz companhia na floresta a Flora, Júpiter, Eva, Valente e Floquinho, antas que foram reintroduzidas na
área por meio do projeto. Na semana que vem, mais dois exemplares, oriundos de Sorocaba, serão soltos na mata.  Em
seguida, será a vez de Aluísio, irmão de Jorge e Magali que ainda vive no Zoológico do Rio.

"A reintrodução na natureza de um animal ameaçado de extinção é um momento muito importante para o meio ambi-
ente e para a sociedade. E o zoológico cumpre um importante papel nesse processo. A função do Zoológico do Rio, por
meio da Fundação RioZoo, é também esse tipo de atividade, de soltura e de estímulo à reprodução de animais que es-
tão em extinção. O zoológico não é só para exposição de animais, mas tem que defender também a conservação das
espécies animais. A soltura dessas antas é um momento histórico", afirma Suzane Rizzo, presidente da Fundação Rio-
Zoo.

Iniciado em 2017, o Refauna é um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), com apoio da Fundação RioZoo, Instituto
Conhecer para Conservar, Inea e Ibama. O objetivo da iniciativa é reintroduzir espécies animais nativas da floresta do
Parque Nacional da Tijuca, a fim de restaurar a fauna e as interações ecológicas locais.

Antassão inteligentes e podem chegar a 300 quilos



No caso das antas, por serem um animal de grande porte e precisarem de muito espaço para viver, o local escolhido
para soltura dos animais foi a Reserva Ecológica de Guapiaçu, área de proteção que e se conecta com o Parque Estadual
dos Três Picos, que possui 65 mil hectares.
 Picos, que possui 65 mil hectares.

Para ter uma dimensão do tamanho, o Parque Nacional da Tijuca, que fica dentro do município do Rio, tem 4 mil hecta-
res. Ali já foram reintroduzidos cotias e bugios (uma espécie de macaco). A próxima etapa será a soltura de jabutis. As
três espécies são consideradas mamíferos de médio e pequeno porte, enquanto as antas podem chegar a até 300 qui-
los, as fêmeas, e 200 quilos, os machos. A espécie é solitária e mansa e, ao contrário da fama popular, é considerada in-
teligente  pelos  biólogos.

Magali, de 5 anos, e Jorge, de 3, chegaram há cerca de um mês na reserva ecológica. O casal é filho de Sebastião e Pedri-
ta, que vivem no Zoológico do Rio desde a década passada. Aluísio, que em breve irá para Cachoeira de Macacu, tem 7
anos. A expectativa de vida das antas é de 30 anos. Jorge e Aluísio foram batizados em homenagem aos seus tratadores
no Zoológico do Rio. Magali, não é difícil adivinhar o porquê: seu nome é homenagem à comilona personagem da Tur-
ma  da  Mônica.

Antas são conhecidas como ‘jardineiras das florestas’
As antas são equipadas com um colar com GPS e rádio transmissor, brinco de identificação e microchip subcutâneo,
equipamentos que possibilitam o monitoramento dos animais. Para evitar a caça e conscientizar a população do entor-
no sobre a presença dos bichos, o projeto fez um trabalho de educação ambiental com os moradores da região.

"Antes de serem soltas na mata, as antas passam por um período de aclimatação num cercado de um hectare dentro
da reserva, onde se acostumam com o clima e a nova dieta. As antas são animais herbívoros, que comem folhas e fru-
tos, contribuindo para espalhar sementes pela mata. Por isso, são conhecidas como jardineiras das florestas", explica
Maron Galliez, professor do IFRJ e um dos coordenadores do Refauna.
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O São Gonçalo: Movimento #TamoJunto9ºano promove a 3ª edição da Manhã do
Futuro

O movimento #TamoJunto9ºano realiza nos dias 20 e 22 de agosto a 3ª edição da Manhã do Futuro, das
8h às 12h, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. O #TamoJunto9ºano é liderado pelo Instituto
Jelson da Costa Antunes (IJCA) e integrado pela Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo (SE-
MED -SG), Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Niterói (SEMECT), Instituto Federal
do Rio de Janeiro (IFRJ) - Campus São Gonçalo e Paiol Cultural. O evento reunirá 820 alunos, de 12 esco-
las públicas. A entrada é gratuita. 

"A proposta do evento é gerar oportunidades para o diálogo e a troca de informações sobre oportunida -
des em instituições de excelência no ensino médio. O objetivo é provocar os alunos para que pensem no
futuro, conheçam as possibilidades educacionais e os caminhos possíveis para alcançar seus sonhos.
Desde o início do projeto, há três anos, o movimento conta com a multiplicação dessas ideias e com o
protagonismo juvenil. A ideia é estimular e impactar cada vez mais jovens", explica Aline Javarini, repre-
sentante da Secretaria Municipal de Niterói.
Entre as atrações confirmadas estão o show de Zell Palmar, peça de teatro com alunos do colégio Walter
Orlandini companhia Amigos da Arte, e apresentações de dança dos alunos das escolas municipais Levi
Carneiro e Alberto Torres, de Niterói, e da companhia Grandk Studio. Além disso, Bruno Romeo, vocalis -
ta do grupo Sambaí e ex-aluno de escola pública, participará de uma roda de conversa sobre a importân -
cia da educação. Logo em seguida, haverá show da banda. A programação inclui também oficinas de cul -
tura maker; meio ambiente e energias renováveis; capoeira; street dance; cinema e poesia. 

"Assim como o Dia do Futuro, evento realizado em julho e que reuniu grande parte dos estudantes da
rede pública municipal de São Gonçalo, o encontro em Niterói tem uma programação focada em criar



mecanismos eficazes de comunicação com os jovens sobre educação e cultura e demonstrar a importân-
cia da continuidade nos estudos. O Manhã do Futuro proporciona diálogo, informação e orientação aos
alunos com formato que valorizem o debate, a criatividade e o intercâmbio entre os jovens, partilhando
suas trajetórias e perspectivas de futuro", comenta Maysa Gil, coordenadora executiva do Instituto JCA. 

O Manhã do Futuro inclui o lançamento de um vídeo participativo produzido por jovens estudantes da
rede pública, que integram o eixo de comunicação do movimento #TamoJunto9ºano e contará com as
participações de estudantes das escolas Pedro II, IFRJ, Faetec, Colégio Universitário Geraldo Reis (Colu -
ni), Brasil-França e Brasil-China. Eles terão a oportunidade de contar detalhes de suas trajetórias e deba -
ter as perspectivas futuras. Além disso, o público vai conhecer, refletir e experimentar temas que enfati-
zam o protagonismo juvenil na tomada de decisões sobre o futuro. 
O movimento #TamoJunto9ºano propõe uma agenda propositiva que articula organizações públicas e
privadas de Niterói e São Gonçalo. Entre os principais objetivos está a realização de ações em conjunto
com foco em ampliar oportunidades educacionais dos jovens que estão na transição do 9º ano do ensi -
no fundamental para o ensino médio em escolas públicas de qualidade. É fruto de parcerias intersetori -
ais e, portanto, uma organização plural e, acima de tudo, suprapartidária que tem como princípios nor -
teadores: a valorização do protagonismo juvenil e da educação pública de qualidade; o diálogo e escuta
nos processos participativos; e a transparência nas pactuações entre público e privado.

G1: IFRJ Pinheiral abre inscrições para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino

médio

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para o processo seletivo de cur-
sos técnicos gratuitos integrados ao ensino médio em Pinheiral, no Sul do Rio. Os cadastros podem ser
feitos até 15 de setembro pela internet.
Os interessados devem ter o ensino fundamental completo ou estar cursando o 9°ano. Serão 180 vagas
para os cursos de agroindústria, agropecuária informática e meio ambiente.
A classificação dos candidatos será feita por meio dos sistemas de vagas de ampla concorrência e o de
reserva de vagas para escolas públicas. Uma prova com conteúdos do ensino fundamental será aplicada
como processo seletivo.
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O São Gonçalo: IFRJ recebe inscrições para 1.674 vagas em cursos técnicos gratuitos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) recebe inscrições para o
processo seletivo que oferece 1.674 vagas para o ano letivo de 2020 em cursos técnicos integrados ao
nível médio. As oportunidades estão distribuídas entre os campi Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Enge -
nheiro Paulo de Frontin, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo e
Volta Redonda.

As vagas são para o primeiro semestre de 2020 e há oportunidades nos cursos de: Administração, Agro -
indústria, Agropecuária, Alimentos, Automação Industrial, Biotecnologia, Controle Ambiental, Eletrotéc-
nica, Farmácia, Guia de Turismo, Informática, Informática para Internet, Mecânica, Meio Ambiente, Pe-
tróleo e Gás, Plástico, Química.

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de setembro de 2019, no site do INSTITUTO SELECON (www.-
selecon.org.br), organizador. Para participar é preciso ter concluído ou concluir este ano o ensino funda-
mental.  A taxa de inscrição é de R$ 70,00 e o pagamento pode ser feito até o dia 16 de setembro.

O Instituto Selecon disponibiliza Postos de Atendimento para aqueles que têm dificuldade de acesso à
internet. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, em dias úteis. Os horários e locais podem ser con-
sultados no edital, disponível no site do INSTITUTO SELECON. No ato da inscrição, o candidato deverá
optar se vai concorrer às vagas da Ampla Concorrência (AC) ou as destinadas ao Sistema de Reserva de
Vagas (SRV) para Escola Pública.

https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/processo-seletivo-educacao-profissional-tecnica-nivel-medio-cursos


A prova está prevista para 13 de outubro. Os inscritos farão uma prova objetiva de Português e Mate -
mática. O resultado preliminar das provas está previsto para o dia 26 de novembro e o final para o dia 5
de dezembro. 
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Diário do Vale: Instituto de Educação abre inscrições para cursos gratuitos de pós-gra-

duação em Pinheiral

Pinheiral – Os cursos gratuitos de pós-graduação lato sensu no Campus Pinheiral do Instituto Federal do
Rio de Janeiro ofertam vagas gratuitas, destinadas à especialização em Desenvolvimento Regional e Sus-
tentabilidade e à especialização em Educação em Direitos Humanos. As inscrições já estão abertas e são
destinadas aos profissionais que buscam aprimoramento e inovação em suas áreas de atuação. A previ-
são para início das aulas é no 1° semestre de 2020.

As inscrições seguem até o dia 25 de agosto, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio
do preenchimento do formulário de pedido de inscrição, disponível na página do IFRJ: https://bit.ly/
30cw33T e na página da organizadora, o Instituto SELECON: www.selecon.org.br.
Os cursos são gratuitos, mas há uma taxa de inscrição referente ao processo de seleção no valor de R$
80,00, que poderá ser paga até o dia 26 de agosto.  A especialização em Desenvolvimento Regional e
Sustentabilidade busca tratar o desenvolvimento de forma multidimensional, a partir das dotações geo-
gráficas dos territórios e pela ocupação e evolução histórica.

O objetivo do curso é contribuir para o avanço do conhecimento sobre a realidade social, econômica,
política e ambiental das regiões de atuação do IFRJ, sobretudo no Sul Fluminense. De acordo com a co-
ordenação do curso, espera-se, através de iniciativas de apoio técnico, científico e educativo, contribuir
para o desenvolvimento da região.

Já o curso de especialização em Educação em Direitos Humanos tem como finalidade qualificar o poten-
cial crítico do pós-graduando no que refere-se às propostas pedagógicas e atividades ligadas à educação
em espaços formais e não formais, relacionadas à temática da Educação em Direitos Humanos. O curso
tem a proposta de contribuir para o avanço do conhecimento sobre a realidade social nacional, sobretu-
do no Sul Fluminense, e, incentivar o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos.

A Voz da Cidade: Notas & Notas – Ensino Superior e Técnico
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Diário do Vale: Feira de Profissões é promovida pela prefeitura de Porto Real

Porto Real- A II Feira de Profissões do Programa Daqui Pra Frente foi realizada nesta quarta-feira (14),
pela secretaria municipal de Educação, Cultura e Turismo, no Ginásio Poliesportivo Alexandre Ramos Sa-
muel (Tande). De acordo com a secretaria, o evento reuniu mais de 15 stands de intuições de ensino da
região. Rodas de conversa, demonstrações, palestras, relatos de experiências, distribuição de folders,
entre outras atividades, fizeram parte da ocasião.

O Programa realiza ações individualizadas de orientação vocacional, capacitação para o ambiente profis-
sional e acompanhamento do aproveitamento dos alunos da rede municipal de educação no mercado
de trabalho e na vida acadêmica após o término do ensino médio. – Uma das melhores formas de incen -
tivar os jovens de Porto Real a escolherem uma profissão é apresentar um pouco de cada uma para eles,
através de exposições, palestras e conversas. Acredito no futuro de cada um – afirmou o prefeito de
Porto Real, Ailton Marques.

Com temas voltados à formação profissional, acadêmica e ao empreendedorismo, a intenção foi incenti-
var  jovens  e  empreendedores  com  possíveis  ingressos  nas  universidades  locais.
– Apresentamos aos alunos e população em geral, oportunidades de carreiras e cursos da região, des-



pertando o interesse do público sobre as profissões, além de estimular o trabalho em equipe, a criativi-
dade  e  a  cidadania  –  afirmou  o  secretário  da  pasta,  Robson  Paulino  da  Silva.
Durante o evento os alunos do Projeto Dançando na Escola, se apresentaram. A aluna do 5º ano do ensi -
no fundamental da E.M. Cruz e Souza, Isabelly Aparecida Alves, quer se especializar em Pedagogia, para
atuar como professora.

– Considero que conhecer as opções de instituições de ensino que possam, em um futuro próximo, auxi-
liar em minha formação, é um passo muito importante. Estou curiosa e ansiosa para ver e conhecer as
oportunidades e projetos apresentados aqui – concluiu entusiasmada.
Presenças
Estiveram presentes as instituições de ensino parceiras: Universidade Federal Fluminense (UFF); Centro
Universitário de Barra Mansa; Associação Educacional Dom Bosco (AEDB); Estácio de Sá; Universidade
Paulista (Unip);  Faculdade Venda Nova do Imigrante (Faveni);  Centro Universitário Geraldo de Biase
(UGB); IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro); Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec); Faculdade
Campos Elíseos (FCE); Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA); Escola Técnica Pandiá Calógeras
(ETPC); Senac; CNA; Wizard e Instituto Gastronômico das Américas (IGA); além das secretarias de Ordem
Pública, representada pela equipe de Defesa Civil e de Saúde, através do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU) com médicos e enfermeiros. Marcaram presença no evento os vereadores Fernan-
dinha, Paulo Cesar, Bianca e os secretários: de Comunicação e Transparência, Ricardo Moraes; de Espor -
te e Lazer, Antônio Sebastião da Silva.

O Projeto Portas Abertas, organizado pela secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Traba-
lho e Renda, realizou na quarta-feira (14), uma visita técnica à empresa BMB, localizada no Polo Industri-
al de Porto Real. Na ocasião, 12 jovens conheceram as dependências do local e participaram de uma pa-
lestra com o gerente de logística e produção, Vitor Diehl.

– Através desse projeto, buscamos desenvolver com os participantes uma noção do funcionamento da
empresa. Nosso objetivo é que as ações do Portas Abertas sirvam como inspiração para os jovens que
estão buscando um direcionamento para a sua formação profissional – destacou o prefeito Ailton Mar-
ques, que esteve presente na ocasião.

A secretária da pasta, Vanessa Miranda, que também participou da visita técnica, ressaltou a importân-
cia dos encontros para o aperfeiçoamento dos participantes. – A atividade de visita técnica tem o intuito
de promover o encontro dos jovens com o universo profissional. Nela, é possível observar o ambiente
real de uma empresa em pleno funcionamento, assim como verificar sua dinâmica, organização e todos
os fatores teóricos envolvidos. Com isso, realizamos uma integração positiva entre os participantes, prin-
cipalmente pela troca de experiências com os profissionais da área – comentou Vanessa.
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A Voz da Cidade: Instituto Nissan recebe universitários do programa Inova-san
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Diário do Vale: Situação Difícil

Oportunidade - Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos do Campus Pinheiral do
Instituto Federal do Rio de Janeiro. São 180 vagas para cursos técnicos gratuitos integrados ao ensino
médio. Os candidatos devem ter como escolaridade mínima o ensino fundamental completo ou estar
cursando o 9°ano desse nível de ensino no ano letivo de 2019. As vagas são para os cursos técnicos em:
Agroindústria; Agropecuária; Informática e Meio Ambiente. As inscrições seguem até o dia 15 de setem-
bro de 2019, exclusivamente via internet, por meio do preenchimento do formulário de pedido de inscri -
ção, disponível na página do IFRJ: https://bit.ly/2ZNYPrm e na página da organizadora, o Instituto SELE-
CON: www.selecon.org.br
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Dia a Dia: Curso do BBA supera marca de 10 mil alunos

Apenas um mês após a reabertura de inscrições para o curso de atendimento a turistas oferecido pelo
Canal  Brasil  Braços Abertos  (BBA),  plataforma online totalmente gratuita  do Ministério  do Turismo,
10.276 alunos já participam da capacitação.

O resultado é fruto de uma grande mobilização feita pelo órgão, que trabalha para conscientizar o trade
turístico quanto a importância da qualificação profissional e a necessidade de se promovê-la. O cadastro
de alunos no sistema pode ser feito pelo site bba.turismo.gov.br.

A Região Sudeste lidera em adesões (50,99%), seguida do Nordeste (19,09%), do Sul (16,97%), do Cen-
tro-Oeste (6,97%) e do Norte (5,19%). O maior número de alunos é de São Paulo (2.634). Na sequência,
Rio de Janeiro (1.442), Minas Gerais (920), Rio Grande do Sul (676) e Santa Catarina (623). Residentes
em outros países somam 81 inscritos, com destaque para Argentina (34), Venezuela (6), Portugal, Chile e
Uruguai (4).

A qualificação, aberta a pessoas com mais de 15 anos, se destina a trabalhadores que já atuam ou pre-
tendem operar no setor. O curso é realizado a partir de equipamentos conectados à internet, como
computadores, tablets e smartphones, e gestores públicos e privados interessados em apoiar o acompa-
nhamento das aulas têm a chance de firmar um termo de compromisso, disponível no canal eletrônico
do BBA.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, incentiva parcerias neste sentido. “A crescente ascen-
são do turismo no país, a partir de várias medidas adotadas pelo governo Bolsonaro, se traduz em mais
movimento nos destinos nacionais, e isso exige permanente qualificação. É fundamental que os gestores
compreendam a necessidade de melhorias, para que o turismo se desenvolva de forma sustentável”,
conclama.

Um exemplo de suporte vem de Boa Vista (RR). A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura da
capital promove a oferta e monitora a participação, como conta a técnica Maria Francisca Castro: “visi -
tamos toda a rede de turismo e fizemos inscrições, esclarecendo dúvidas para que não deixem o curso. E
a Prefeitura disponibilizou computador com internet nos nossos dois CATs, para as pessoas com dificul -
dades fazerem o curso”.

Já em São Francisco do Sul (SC), a divulgação feita pela Associação dos Quiosques e Vendedores Ambu-
lantes dos Balneários da cidade chamou a atenção. Segundo Crisânia Dantas, integrante da entidade, o
trabalho envolveu redes sociais e até a distribuição de informativos. “Usamos Facebook e WhatsApp, e
os associados compartilharam. Também distribuímos cartazes na praia, o que aumentou a procura por
informações”, relata.

SOBRE O BBA

O prazo de inscrições termina em 31 de dezembro deste ano, e o interessado deve encerrar o curso
até 30 de março de 2020. A capacitação, com um total de 80 horas-aula, se divide em quatro módulos:
Introdução, Atendimento, Comunicação e Temas Transversais. O curso utiliza linguagem simples e en-
globa conteúdos a exemplo de noções de inglês, ética e marketing, transmitidos por meio de jogos e ví-
deos.

A conclusão exige que o inscrito some um total de 696 pontos. Ao final, o próprio aluno pode emitir cer-
tificado, chancelado pelo MTur e pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Ja-
neiro (IFRJ), e que é válido como curso de extensão. O BBA também oferece atendimento ao público,
por meio do endereço eletrônico pea@turismo.gov.br ou o telefone gratuito 0800 200 8484.
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Folha Online.es: Curso para o setor turístico oferece capacitação gratuita online

O Ministério do Turismo, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro abriu as inscrições para um curso gratuito de Atendimento ao Turista oferecido pelo Canal
Brasil Braços Abertos (BBA). As inscrições para a capacitação online já estão abertas e devem ser feitas
pela internet até o dia 31 de dezembro.

https://mail.terra.com.br/mail/index.php?r=message/compose&mailto=pea@turismo.gov.br
http://mensagens.turismo.gov.br/link.php?M=84683&N=5372&L=3592&F=H


O curso, que tem o objetivo de capacitar pessoas que atuam ou pretendem atuar no turismo, é dividido
em quatro módulos de conhecimento, que podem ser acessados pelo aluno por meio de qualquer dispo-
sitivo com acesso à internet. Qualquer pessoa com mais de 15 anos pode participar da capacitação, que
possui carga horária de 80 horas e deve ser concluído até 30 de março de 2020.

De acordo com informações do Ministério do Turismo, o curso usa linguagem simples e engloba conteú-
dos como noções de inglês, ética e marketing, transmitidos por meio de jogos e vídeos. Para concluir o
curso, o aluno precisa somar um total de 696 pontos no sistema. Após a realização da capacitação, o
próprio usuário pode emitir um certificado, chancelado pelo MTur e pelo Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), que é válido como curso de extensão. 
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HotelierNews: Mtur: Curso do BBA já capacitou mais de 10 mil alunos

BBA (Canal Brasil Braços Abertos) reabriu inscrições para o curso de atendimento ao turista oferecido
pelo Mtur (Ministério do Turismo) há um mês, e cerca de 10 mil alunos já foram capacitados. A platafor -
ma online e gratuita visa conscientizar o trade turístico da importância da qualificação dos profissionais
do setor.

O Sudeste foi  a região com maior número de adesões (50,99%),  seguido do Nordeste (19,09%),  Sul
(16,97%), Centro-Oeste (6,97%) e Norte (5,19%). Nos estados, São Paulo concentra o maior número de
alunos, com 2,6 mil. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro (1,4 mil), Minas Gerais (920), Rio Grande do
Sul (676) e Santa Catarina (623). Residentes em outros países somam 81 inscritos, com destaque para
Argentina (34), Venezuela (6), Portugal, Chile e Uruguai (4). 

O curso é aberto a pessoas com mais de 15 anos que já atuam ou pretendem atuar no setor turístico. A
capacitação é realizada online e gestores públicos e privados interessados em apoiar o acompanhamen-
to das aulas podem firmar um termo de compromisso, disponível no canal eletrônico do BBA.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, incentiva parcerias neste sentido. “A crescente ascen-
são do turismo no país, a partir de várias medidas adotadas pelo governo Bolsonaro, se traduz em mais
movimento nos destinos nacionais, e isso exige permanente qualificação. É fundamental que os gestores
compreendam a necessidade de melhorias, para que o turismo se desenvolva de forma sustentável”,
ressalta.

Um exemplo de suporte vem de Boa Vista (RR). A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura da
capital promove a oferta e monitora a participação, como conta a técnica Maria Francisca Castro: “visi -
tamos toda a rede de turismo e fizemos inscrições, esclarecendo dúvidas para que não deixem o curso. E
a prefeitura disponibilizou computador com internet nos nossos dois CATs, para as pessoas com dificul -
dades fazerem o curso”.

Já em São Francisco do Sul (SC), a divulgação feita pela Associação dos Quiosques e Vendedores Ambu-
lantes dos Balneários da cidade chamou a atenção. Segundo Crisânia Dantas, integrante da entidade, o
trabalho envolveu redes sociais e até a distribuição de informativos. “Usamos Facebook e WhatsApp, e
os associados compartilharam. Também distribuímos cartazes na praia, o que aumentou a procura por
informações”, relata.

Mtur: BBA

O prazo de inscrições termina em 31 de dezembro deste ano, e o interessado deve encerrar o curso até
30 de março de 2020. A capacitação, com um total de 80 horas-aula, se divide em quatro módulos: In-
trodução, Atendimento, Comunicação e Temas Transversais. O curso utiliza linguagem simples e engloba
conteúdos a exemplo de noções de inglês, ética e marketing, transmitidos por meio de jogos e vídeos.

http://brasilbracosabertos.turismo.gov.br/


A conclusão exige que o inscrito some um total de 696 pontos. Ao final, o próprio aluno pode emitir cer-
tificado, chancelado pelo MTur e pelo IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de
Janeiro), e que é válido como curso de extensão. O BBA também oferece atendimento ao público, por
meio do endereço eletrônico pea@turismo.gov.br ou o telefone gratuito 0800 200 8484.
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Blog do Vestibular: IFRJ 2020: Inscrição aberta para diversos cursos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu inscrições para o
processo seletivo que oferece 1.674 vagas para o ano letivo de 2020; em cursos técnicos integrados ao
nível médio. As oportunidades estão distribuídas entre os campi Arraial do Cabo; Duque de Caxias; Enge-
nheiro Paulo de Frontin; Nilópolis; Niterói; Paracambi; Pinheiral; Resende; Rio de Janeiro; São Gonçalo e
Volta Redonda.

Cursos oferecidos

Os cursos oferecidos são Administração, Agroindústria, Agropecuária, Alimentos, Automação Industrial,
Biotecnologia, Controle Ambiental, Eletrotécnica, Farmácia, Guia de Turismo, Informática, Informática
para Internet, Mecânica, Meio Ambiente, Petróleo e Gás, Plástico, Química.

Inscrição
As inscrições serão realizadas até o dia 15 de setembro de 2019, no site do INSTITUTO SELECON (www.-
selecon.org.br), organizador. Para participar é preciso ter concluído ou concluir este ano o ensino funda-
mental.  A taxa de inscrição é de R$ 70,00 e o pagamento pode ser feito até o dia 16 de setembro.

Prova
A prova será realizada no dia 13 de outubro de 2019, com a composição de uma prova objetiva de Por-
tuguês e Matemática.

CCI- Cartão de Confirmação da Inscrição
O CCI será disponibilizado na página do Instituto SELECON, www.selecon.org.br, a partir do dia 14 de ou-
tubro de 2019, após às 18 horas.
Resultado
O resultado preliminar das provas está previsto para o dia 26 de novembro e o final para o dia 5 de de-
zembro.

Mais informações no Edital do Processo Seletivo IFRJ 2020.

Extra: Desperdício de dinheiro: obras da nova sede da Prefeitura de Queimados estão paradas

Uma obra milionária e que deveria ter sido entregue há quatro anos. A nova sede da Prefeitura de Quei -
mados, no bairro Vila Camarim, é o retrato do desperdício do dinheiro público.

- Poderia ser uma escola ou hospital, já que não temos nenhum aqui. Isso é um elefante branco — pro -
testa o aposentado Marcílio Monteiro, de 61 anos.

Orçada em R$ 8.963.770,47, a obra para construção do Paço Municipal teve início em março de 2010 e a
previsão de término era para dezembro de 2015. A segunda obra foi orçada em R$ 3.022.903,85 e pre -
via a construção do prédio anexo da sede da prefeitura, do muro de contenção em concreto armado, da
casa padrão de entrada e da sala dos transformadores e a urbanização. O início foi em junho de 2014 e a
conclusão seria em outubro de 2015.

Ambas as obras faziam parte do programa Somando Forças, através do qual o Estado financiava obras
dos municípios. O imóvel onde deveria ser a nova sede da prefeitura está abandonado, com alguns vi -

https://www.blogdovestibular.com/wp-content/uploads/2019/08/Edital-N%C2%BA-41.2019-Cursos-Concomitantes.Subsequentes-2020-vers%C3%A3o-final-08-08.2019-1.pdf
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
https://portal.ifrj.edu.br/
https://portal.ifrj.edu.br/


dros quebrados. Vizinhos contam que fios foram roubados. Dentro, há ambulâncias quebradas. Segundo
o governo do estado, a análise técnica dos convênios herdados da gestão anterior está sendo concluída.
Os convênios serão retomados no segundo semestre.

De frente para a futura sede da Prefeitura de Queimados, o Ciep-023 Jesus Soares Pereira é outro moti -
vo de preocupação para os moradores da Vila Camarim. Há anos sem funcionar, o imóvel está abando-
nado.

- De noite, fica cheio de usuários de drogas aqui. Pessoas de outros bairros vêm para cá - diz morador do
bairro que, com medo, preferiu não se identificar. 

Vizinhos da nova sede do Executivo municipal reclamam da sensação de insegurança desde que a obra
parou, há três anos.

- À noite, dá para ver da minha casa a quantidade de crianças e adolescentes que entram ali. Eu venho
da hidroginástica com minha filha, por volta das 19h, e fico com medo, porque a rua é escura e pode es -
tar  alguém escondido  ali  — afirma a  cuidadora de idoso  Damiana Cristina  Amorim dos  Santos,  de
39anos, que passa pelo local com a filha, Myrella, de 8.

De acordo com moradores, a Rua Mário Pati Júnior, onde está a obra, está com algumas lâmpadas dos
postes queimadas, o que tem aumentado a sensação de insegurança. Foi esse medo que fez a dona de
casa Andreia Pereira, de 42 anos, a trancar a matrícula na academia, já que precisava passar pela via dia-
riamente:

- Ouvi relatos de gente que já foi assaltada e fiquei com medo de passar por ali - desabafa.

A Prefeitura de Queimados disse que já conseguiu recursos para retomar as obras do Paço. Segundo a
prefeitura, elas estão 80% concluídas e serão reiniciadas ainda este semestre. O novo prédio vai abrigar
11 secretarias municipais e representará, sustenta o Executivo, economia com aluguéis. Sobre a segu-
rança, a prefeitura lembrou que dispõe de vigias dia e noite trabalhando no local.

Já o Ciep 023, que era municipal, foi repassado ao governo estadual e cedido ao IFRJ, que está licitando
as obras de restauração e construção de laboratórios para o início dos cursos técnicos. Segundo o secre-
tário estadual de Educação, Pedro Fernandes, o Ciep foi cedido ao Instituto Federal do Rio de Janeiro em
2017.

Quanto à iluminação da Rua Mário Pati Júnior, a prefeitura disse que vai enviar uma equipe da Secreta -
ria de Conservação e Serviços Públicos para avaliar o estado das lâmpadas e solucionar o problema. A
Polícia Militar afirmou que o endereço indicado fica a 500 metros do 24º BPM (Queimados), e está sob
constante policiamento.
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Diário do Vale: Curso de prevenção a incêndios florestais acontece em Pinheiral

Pinheiral - A Defesa Civil de Pinheiral realizou nesta quarta-feira (21), um curso de prevenção a incên -
dios florestais, a ação aconteceu no auditório do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), campus Nilo
Peçanha, em Pinheiral. O curso ministrado pelo instrutor do Senar, Silvio Nogueira, teve a duração total
de nove horas, onde no horário da manhã, foi trabalhada a parte teórica mostrando os equipamentos e
tecnologias para combate a incêndios, e já no turno da tarde, foi realizada simulação de uma queimada,
ressaltando as medidas mais eficazes a serem tomadas.

- Tivemos vontade de fazer esse curso porque Pinheiral sofre muito com as queimadas, precisamos criar
um grupo pela sociedade civil para a própria sociedade. Então essa parceria foi muito importante, o Sil-
vio que ministrou e capacitou o pessoal possibilitou uma tentativa de criação de uma brigada de incên -



dio – disse Dickson Widmann, diretor da Defesa Civil de Pinheiral. Nelson Costa, diretor de produção do
IFRJ campus Nilo Peçanha, comentou sobre as queimadas no município.

- Pinheiral sofre muito, assim como toda a região, por queimadas que ocorrem pela temperatura e secu-
ra, porém existem alguns casos de queimadas criminosas, e isso é muito complicado. Precisamos investir
severamente em conscientização porque aqui no Colégio Agrícola, por termos cerca 520 hectares de ter-
ras, sofremos muito com essa situação, por isso não pensamos duas vezes, quando ocorreu à proposta
do curso, e logo incentivamos alguns dos nossos funcionários a participar - disse.

A ação aconteceu em parceria com o IFRJ, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-Senar, o Sindi-
cato Rural de Barra Mansa, o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e a Indústria Guarany. Es-
tiveram presentes também a mobilizadora do Sindicato Rural de Barra Mansa, Juliana Viana, além de re-
presentantes da Vigilância Sanitária de Pinheiral, e de outras Defesas Civis da região como Resende, Vas-
souras, Valença e Porto Real.
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A Voz da Cidade: Notas & Notas

O site não permite cópia.
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G1: IFRJ abre inscrições para curso básico de Libras em Pinheiral

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) de Pinheiral, no Sul do Rio de Janeiro, está com inscrições
abertas para um curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os interessados podem se inscrever
até o dia 2 de setembro através do site oficial. 

O curso é aberto a servidores,  alunos e comunidade. Haverá turmas de manhã e a tarde. As aulas
acontecerão às terças-feiras, de 9h as 11h30 e a tarde das 15h às 17h30. Ainda de acordo com o órgão,
não há necessidade de conhecimento anterior em Libras.
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Portal PNE: Consulta pública do Future-se do Ministério da Educação terminam nesta

quinta (29)

Mais de 15 universidades públicas já recusaram o projeto “Future-se”, programa criado pelo Ministério
da Educação (MEC) no Governo do Bolsonaro. Entre elas são, a Universidade Federal Fluminense (UFF),
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  Celso  Suckow  da  Fonseca  (Cefet/RJ),  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio de Janeiro (IFRJ), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS),  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC),  Universidade  Federal  do  Pernambuco  (UFPE),
Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade Federal do Vale São Francisco (Univasf),  as demais
universidades ainda não se pronunciaram.

Até  às  15h  desta  quinta-feira  (29),  o  Ministério  da  Educação  recebeu  58.697  cadastros  e  20.207
comentários sobre pontos da proposta foram registrados na consulta pública. O Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA) será a primeira instituição de ensino público em aderir ao programa do Governo
Federal.
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Extra: IFRJ tem 1.674 vagas em cursos técnicos gratuitos; inscrição na seleção custa R$ 70



O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas até o dia 15 de setembro para
o processo  seletivo que  preencherá  1.674  vagas  em cursos  técnicos  gratuitos integrados  ao  nível
médio, para o próximo ano letivo. Os interessados precisam acessar o site da banca organizadora do
concurso, o Instituto Selecon (www.selecon.org.br), para se cadastrar e pagar posteriormente uma taxa
de R$ 70. No dia 13 de outubro, os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva com questões de
Português e Matemática.
Os  cursos  com  vagas  disponíveis  são  de  Administração,  Agroindústria,  Agropecuária,  Alimentos,
Automação  Industrial,  Biotecnologia,  Controle  Ambiental,  Eletrotécnica,  Farmácia,  Guia  de  Turismo,
Informática, Informática para Internet, Mecânica, Meio Ambiente, Petróleo e Gás, Plástico e Química.
As turmas estarão distribuídas pelas unidades do IFRJ em Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Engenheiro
Paulo de Frontin, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta
Redonda.
Para participar do processo seletivo, é preciso ter concluído ou concluir este ano o ensino fundamental.
O resultado preliminar das provas objetivas está previsto para o dia 26 de novembro, e o final, para 5 de
dezembro.
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Nilópolis  Online:  IFRJ  Nilópolis  está  com  inscrições  abertas  para  cursos  técnicos

gratuitos

O site não permite cópia.
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