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01/09

A Voz da Cidade: Atividades esportivas e recreativas marcam o dia de sábado em Volta
Redonda

https://avozdacidade.com/wp/atividades-esportivas-e-recreativas-marcam-o-dia-de-
sabado-em-volta-redonda/

02/09

O Globo: Escolas da Baixada Fluminense são referência no handbol

https://oglobo.globo.com/esportes/escolas-da-baixada-fluminense-sao-referencia-no-
handebol-23918168

Extra:  Intercolegial:  Projetos  de  escolas  públicas  na  Baixada  Fluminense  são
referências no handebol

https://extra.globo.com/esporte/intercolegial-projetos-de-escolas-publicas-na-
baixada-fluminense-sao-referencias-no-handebol-23918120.html

Jornal Atual: IFRJ tem mais de mil vagas em cursos técnicos gratuitos

https://jornalatual.com.br/2019/09/02/ifrj-tem-mais-de-mil-vagas-em-cursos-
tecnicos-gratuitos/

05/09

G1: Inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos do IFRJ no Sul do Estado

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2019/09/05/inscricoes-abertas-
para-cursos-tecnicos-gratuitos-do-ifrj-no-sul-do-estado.ghtml

PCI Concursos: Extrato de edital de novo Processo Seletivo é anunciado pelo IFRJ

https://www.pciconcursos.com.br/noticias/extrato-de-edital-de-novo-processo-
seletivo-e-anunciado-pelo-ifrj
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11/09

Diário do Vale: Volta Redonda promove ações no mês de prevenção ao suicídio 

https://diariodovale.com.br/cidade/208898/

13/09

Diário do Vale: Vagas abertas para os cursos técnicos em Administração e Paisagismo
no IFRJ

https://diariodovale.com.br/tempo-real/vagas-abertas-para-os-cursos-tecnicos-em-
administracao-e-paisagismo-no-ifrj/

14/09

A Voz da Cidade: Última Oportunidade

https://avozdacidade.com/wp/notas-notas-14-de-setembro-de-2019/

O São Gonçalo: IFRJ: últimos dias para 1.674 vagas em cursos técnicos gratuitos

https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/62814/ifrj-ultimos-dias-para-1_674-vagas-
em-cursos-tecnicos-gratuitos

16/09 

Tupi.FM: Entrevista com a Prefeita de Paracambi: ‘O programa Leite das crianças tem
o objetivo de combater a desnutrição infantil’

https://www.tupi.fm/baixada/entrevista-com-a-prefeita-de-paracambi-o-programa-
leite-das-criancas-tem-o-objetivo-de-combater-a-desnutricao-infantil/
 
18/09

A  Voz  da  Cidade:  Jovens  realizam  ‘vakinha’  para  conseguirem  participar  de
Competição Brasileira de Robótica 

https://avozdacidade.com/wp/jovens-realizam-vakinha-para-conseguirem-participar-
de-competicao-brasileira-de-robotica/

19/09

Congresso em Foco:  Greve Global Pelo Clima deverá ter atos em mais de 50 cidades
brasileiras

https://congressoemfoco.uol.com.br/meio-ambiente/greve-global-pelo-clima-devera-
ter-atos-em-mais-de-50-cidades-brasileiras/
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20/09

UOL: Cidades brasileiras participam de mobilização mundial pelo clima

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2019/09/20/cidades-
brasileiras-participam-de-mobilizacao-mundial-pelo-clima.htm

Revista Forum: Milhões de pessoas vão às ruas em mais de 5 mil atos em 150 países 
na Greve Mundial pelo Clima

https://revistaforum.com.br/global/milhoes-de-pessoas-vao-as-ruas-em-mais-de-5-
mil-atos-em-150-paises-na-greve-mundial-pelo-clima/

23/09

Nilópolis Online: “Os Caminhos para conseguir meu Emprego” é tema de palestra em
Nilópolis

https://nilopolisonline.com.br/2019/09/23/os-caminhos-para-conseguir-meu-
emprego-e-tema-de-palestra-em-nilopolis/

25/09

Eu, Rio: DPU exige suspensão de bloqueio orçamentário na rede federal

https://eurio.com.br/noticia/9681/dpu-exige-suspensao-de-bloqueio-orcamentario-
na-rede-federal.html

26/09

Nilópolis Online: Professora do IFRJ Nilópolis levará projeto ao Reino Unido

https://nilopolisonline.com.br/2019/09/26/professora-do-ifrj-nilopolis-levara-projeto-
ao-reino-unido/

O  DIA:  DPU  propõe  ação  para  evitar  a  paralisação  de  universidades  e  institutos
federais no Rio de Janeiro

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/09/5686220-dpu-propoe-acao-para-evitar-
a-paralisacao-de-universidades-e-institutos-federais-no-rio-de-janeiro.html

27/09

A  Voz  da  Cidade:  Equipe  de  Jaguar  de  Volta  Redonda  disputará  campeonato  de
robótica com apoio do Voltaço FC

https://avozdacidade.com/wp/equipe-de-jaguar-de-volta-redonda-disputara-
campeonato-de-robotica-com-apoio-do-voltaco-fc/
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29/09

Vermelho: Universidades públicas dizem não ao Future-se

https://www.vermelho.org.br/noticia/323768-1

_______________________________________________________________________

01/09

A Voz da Cidade: Atividades esportivas e recreativas marcam o dia de sábado em Volta
Redonda

O site não permite cópia. 

02/09

O Globo: Escolas da Baixada Fluminense são referência no handbol

Há 36 anos o C.E Antônio da Silva, em Comendador Soares, na Baixada Fluminense, oferece handebol
para toda a comunidade. Veterana também no Intercolegial, a escola participa desde a quarta edição da
competição. O Intercolegial é apresentado pelo Sesc e uma realização do GLOBO.
O professor Joel Teixeira, de 48 anos, já foi aluno da escola e conhece bem o projeto. Pelo esporte, as
crianças chegam a passar mais tempo na escola do que na própria casa.
— Se estudam de manhã, treinam à tarde, ou o contrário. Então, acabam almoçando, lanchando e às
vezes  jantando aqui.  O lado bom é que desta  forma afastamos eles  das ruas  e  das drogas,  dando
perspectiva de um futuro melhor— diz ele, ressaltando a importância do torneio. - O Intercolegial, hoje,
é a competição no Rio que dá mais visibilidade para as escolas.
A formação de atletas também é um pilar do projeto, e exemplo disso é o armador central João Pedro,
ex-aluno que defendeu em 2016 a seleção brasileira na Olimpíada do Rio e atualmente joga na Europa.
Uma inspiração para Yuri Gomes, de 15 anos, aluno do 8º ano, que disputa o Intercolegial pela terceira
vez.
— Meu sonho é jogar na seleção como ponta-direita. Comecei com 11 anos e, mesmo com medo de me
machucar, acabei me apaixonando pelo esporte — conta o rapaz, que vende rifa e faz vaquinhas para
competir, já que o time não tem patrocínio.
Na equipe feminina sub-14, Alessandra Santana, de 13 anos, já é destaque:
— No começo não sabia nem que existia handebol, e hoje se tornou tudo para mim — confessa a
central.
O handebol também é a menina dos olhos do CIEP Jean Debret, em São João de Meriti. O projeto na
escola existe há mais de 21 anos, atende a cerca de 150 alunos e conta com doações de ex-alunos que já
disputaram o Intercolegial para se manter. Na rede de apoio, o profº Robson José, de 55,
— Já fomos campeões das Olimpíadas Escolares e temos vários ex-alunos de seleção brasileira, como a
Flávia Gabina e a Lígia Costa. Elas doam bolas, outros doam uniformes, e vendemos balas para competir
— revela o professor Robson José, de 55 anos. — O Intercolegial é uma ferramenta importantíssima no
aumento da autoestima da criança. E agora,  com a inclusão de novas modalidades lúdicas, como a
batalha do passinho, agrega muito mais.

RESULTADOS DE SÁBADO – XADREZ:
Categoria sub-18 federada masculina                                                      Sub-18 não federada feminina
1 IFRJ                                                                                                               1 SMCE
2 Elite                                                                                                              2 Sistema Elite de Ensino
3 SMCE                                                                                                            3 GEO Juan Samaranch
4 GEO Doutor Sócrates                                                                                4 IFRJ

Extra:  Intercolegial:  Projetos  de  escolas  públicas  na  Baixada  Fluminense  são
referências no handebol

https://www.vermelho.org.br/noticia/323768-1


Há 36 anos o C.E Antônio da Silva, em Comendador Soares, na Baixada Fluminense, oferece handebol
para toda a comunidade. Veterana também no Intercolegial, a escola participa desde a quarta edição da
competição. O Intercolegial é apresentado pelo Sesc e uma realização do GLOBO.
O professor Joel Teixeira, de 48 anos, já foi aluno da escola e conhece bem o projeto. Pelo esporte, as
crianças chegam a passar mais tempo na escola do que na própria casa.
— Se estudam de manhã, treinam à tarde, ou o contrário. Então, acabam almoçando, lanchando e às
vezes  jantando aqui.  O lado bom é que desta  forma afastamos eles  das ruas  e  das drogas,  dando
perspectiva de um futuro melhor— diz ele,  ressaltando a importância do torneio.— O Intercolegial,
hoje, é a competição no Rio que dá mais visibilidade para as escolas.
A formação de atletas também é um pilar do projeto, e exemplo disso é o armador central João Pedro,
ex-aluno que defendeu em 2016 a seleção brasileira na Olimpíada do Rio e atualmente joga na Europa.
Uma inspiração para Yuri Gomes, de 15 anos, aluno do 8º ano, que disputa o Intercolegial pela terceira
vez.
— Meu sonho é jogar na seleção como ponta-direita. Comecei com 11 anos e, mesmo com medo de me
machucar, acabei me apaixonando pelo esporte — conta o rapaz, que vende rifa e faz vaquinhas para
competir, já que o time não tem patrocínio.
Na equipe feminina sub-14, Alessandra Santana, de 13 anos, já é destaque:
— No começo não sabia nem que existia handebol, e hoje se tornou tudo para mim — confessa a
central.
O handebol também é a menina dos olhos do CIEP Jean Debret, em São João de Meriti. O projeto na
escola existe há mais de 21 anos, atende a cerca de 150 alunos e conta com doações de ex-alunos que já
disputaram o Intercolegial para se manter. Na rede de apoio, o profº Robson José, de 55,
— Já fomos campeões das Olimpíadas Escolares e temos vários ex-alunos de seleção brasileira, como a
Flávia Gabina e a Lígia Costa. Elas doam bolas, outros doam uniformes, e vendemos balas para competir
— revela o professor Robson José, de 55 anos. — O Intercolegial é uma ferramenta importantíssima no
aumento da autoestima da criança. E agora,  com a inclusão de novas modalidades lúdicas, como a
batalha do passinho, agrega muito mais.

RESULTADOS DE SÁBADO – XADREZ:
Categoria sub-18 federada masculina                                                      Sub-18 não federada feminina
1 IFRJ                                                                                                               1 SMCE
2 Elite                                                                                                              2 Sistema Elite de Ensino
3 SMCE                                                                                                            3 GEO Juan Samaranch
4 GEO Doutor Sócrates                                                                                4 IFRJ

Jornal Atual: IFRJ tem mais de mil vagas em cursos técnicos gratuitos

O  Instituto  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (IFRJ)  abriu  inscrições  para  um  processo  seletivo  que  visa
preencher 1.674 vagas em cursos técnicos gratuitos integrados ao nível médio, para o próximo ano
letivo. Os interessados deverão se inscrever até o dia 15 de setembro no site da banca organizadora do
concurso, o Instituto Selecon, pelo endereço: www.selecon.org.br.  É necessário se cadastrar e pagar
uma taxa de R$70, para no dia 13 de outubro, ser submetido 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.
Serão distribuídas turmas pelas unidades IFRJ de Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de
Frontin, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Pinheiral, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda.

É preciso ter concluído ou concluir ainda este ano o ensino fundamental para participar do processo
seletivo. O resultado preliminar das provas objetivas está previsto para o dia 26 de novembro,  e o
resultado final, para o dia 5 de dezembro.

05/09

G1: Inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos do IFRJ no Sul do Estado

http://www.selecon.org.br/


O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para dois processos seletivos de
cursos técnicos gratuitos no Sul do Rio de Janeiro. As capacitações são para o primeiro semestre do ano
letivo de 2020. As inscrições são para dois públicos-alvos diferentes.

 Curso técnico integrado ao Ensino Médio: para quem concluiu ou está terminando o Ensino
Fundamental)

 Curso técnico separado do Ensino Médio: para quem já está no 2º ou 3º ano do Ensino Médio)
O candidato pode concorrer em quatro grupos de reserva de vaga: cor, renda, origem de escola pública
e deficiência — a opção deve ser escolhida durante a inscrição. O processo seletivo será feito através de
uma prova de múltipla escolha com questões de português e matemática.
Os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio têm vagas em Paracambi, Paulo de Frontin, Pinheiral, Re-
sende e Volta Redonda (veja o edital). As inscrições devem ser feitas neste link. O prazo termina no dia
15 de setembro. O valor da inscrição é R$ 70. A prova será aplicada no dia 13 de outubro.

PCI Concursos: Extrato de edital de novo Processo Seletivo é anunciado pelo IFRJ

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ divulga extrato de edital de
abertura de Processo Seletivo referente à admissão de Professores Substitutos, em regime de trabalho
de 20h ou 40h semanais.
Para  participação desta  seleção,  é  necessário  que os  candidatos  tenham Ensino Superior  nas  áreas
exigidas.
Há  vagas  disponíveis  para  as  áreas  de:  Atendimento  Especializado  (1);  LIBRAS  (1);  LIBRAS  com
Atendimento Educacional Especializado (1).
As inscrições serão realizadas no período de 11 a 25 de setembro de 2019, pessoalmente, no Campus de
Nilópolis.
Como método de seleção,  será  realizada Análise  de Currículo;  e Entrevista,  ambas fases  de caráter
eliminatório e classificatório.
Demais informações podem ser obtidas por meio do extrato de edital disponível em nosso site.

11/09

Diário do Vale: Volta Redonda promove ações no mês de prevenção ao suicídio 

Volta Redonda– Diversas ações serão promovidas no município com o objetivo de alertar a população
sobre a realidade do suicídio no Brasil e no mundo, além das suas formas de prevenção. A programação
segue até o dia 27 deste mês. A campanha terá uma ação que acontecerá no dia 13, às 18h, quando o
chafariz da Vila Santa Cecília acenderá luzes amarelas, cor da campanha.
Durante a ação, profissionais da saúde mental distribuirão material informativo para a população. Tam-
bém serão realizadas palestras em instituições públicas e rodas de conversas em diversos Centros de Re-
ferência de Assistência Social (CRAS).
O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destacou a importância das ações na promoção do
amplo debate do tema junto à população.
– A saúde mental é uma das nossas prioridades. Temos uma equipe qualificada para ajudar as pessoas e
atuar na prevenção do suicídio, que muitas vezes ainda é tratado como tabu pela sociedade – pontuou o
secretário.
O prefeito Samuca Silva ressalta que o ‘Setembro Amarelo’ tem total apoio da administração pública.
– Contamos com uma ampla rede voltada para a saúde mental. É importante essa conscientização da
população e a conversa sobre prevenção ao suicídio – disse o prefeito.
Como buscar ajuda — Volta Redonda dispõe de profissionais capacitados à orientação dentro do setor
de Saúde Mental, que pertence a média complexidade do município. Atualmente o município possui cin -
co CAPS, sendo três deles destinados ao atendimento de adultos, um infantil e um para dependentes de
álcool e outras drogas.
Cada um deles conta com uma equipe multidisciplinar composta por assistente social, psicólogo, técnico
de enfermagem, enfermeiro, terapeuta ocupacional, educador físico, psiquiatra e médico clinico. Nos
espaços, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, acontecem oficinas terapeutas, como
música, artesanato, higiene, saúde e jogos.

https://www.educamaisbrasil.com.br/ifrj
https://ifrjintegrado.institutoselecon.org.br/


De acordo com a coordenadora de Saúde Mental do município, Renata Vasquez, atualmente são atendi-
dos cerca de 1500 pacientes ativos em cada uma dessas unidades, perfazendo um total de 7500 atendi-
mentos por mês.
– O Caps funciona com portas abertas, sem precisar ter encaminhamento e agendamento para ser aten -
dido. Todas as pessoas com algum sofrimento psíquico como depressão, crise de ansiedade ou qualquer
outro transtorno que chegam, são acolhidas imediatamente – disse a coordenadora.
Para a psiquiatra Marilu Nascimento Freitas, que atende no Centro de Atenção Psicossocial Usina de So-
nhos, destaca que entre os principais casos estão os psicóticos e pacientes em depressão graves, com
risco de suicídio.
– Eles são acolhidos, acompanhados e medicados imediatamente após nos procurar. As consultas são
realizadas semanalmente e depois sendo espaçadas para quinzenalmente e mensalmente até eles me-
lhorarem – disse a médica.
Mariane de Oliveira, 21 anos, moradora do Vila Brasilia conta que foi salva pela acolhida que teve no
CAPS.
– Tive duas tentativas de suicídio em seguida e fui parar no hospital por causa de três paradas cardíacas.
Então procurei ajuda aqui. Eu era responsável por manter a minha família e perdi meu emprego. Então
entrei em depressão – disse Mariane. Sete meses depois ela diz que sua vida está totalmente mudada.
– Agora minha realidade é bem diferente e consigo ver várias pessoas lutando para sobreviver. Eu sou
uma delas. Minha semana é praticamente aqui dentro – comemora a paciente.
Programação:
Dia 13 às 14h – Palestra no IFRJ, Aterrado;
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Diário do Vale: Vagas abertas para os cursos técnicos em Administração e Paisagismo
no IFRJ

Pinheiral - O IFRJ está com as inscrições abertas para os cursos técnicos gratuitos em Administração e
em Paisagismo. Estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio no ano letivo de 2020 ou quaisquer interes -
sados que tenham o ensino médio completo podem se inscrever até o dia 03 de outubro de 2019 pelo
site: selecon.org.br.

A inscrição será realizada por meio do preenchimento do Formulário de Pedido de Inscrição disponibili -
zado na página do IFRJ, www.ifrj.edu.br, e na página do Instituto Selecon. Os cursos são gratuitos, mas
há uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que poderá ser pago até o dia 04 de ou -
tubro de 2019.

O curso técnico em Administração terá duas turmas, uma no período noturno e outra, no período ves -
pertino. Já o curso técnico em Paisagismo, haverá uma turma no período noturno. A duração dos cursos
é de três semestres, acrescidos de horas de estágio curricular. A unidade oferece, ainda, aos estudantes
jantar gratuito e oportunidades de bolsas de estudos, mediante aprovação em edital interno.
 
O estudante, através de lei estadual, tem também direito a até 60 passagens ao mês no transporte in -
termunicipal. O curso técnico em Administração, do Campus Pinheiral, visa à formação de profissionais
críticos e oferece disciplinas como Gestão de Pessoas, Marketing e Vendas, Logística, Finanças, entre ou-
tras. Já o curso técnico em Paisagismo tem o objetivo de formar profissionais capazes de planejar e im-
plementar projetos de paisagismo e atividades de jardinagem com respeito ao meio ambiente.
Mais informações 
O edital completo do processo seletivo para os cursos técnicos em Administração e em Paisagismo está
disponível  no  endereço http://portal.ifrj.edu.br/pinheiral.  Mais  informações,  também,  pelo  telefone:
(24) 3356-8204. O Campus Pinheiral fica na Rua José Breves, número 550, Centro.
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A Voz da Cidade: Última Oportunidade
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O São Gonçalo: IFRJ: últimos dias para 1.674 vagas em cursos técnicos gratuitos

Termina no próximo dia 15 o prazo de inscrição para o processo seletivo do  Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) que visa preencher 1.674 vagas para o ano letivo de
2020 em cursos técnicos integrados ao nível médio. Os cursos são gratuitos, com oportunidades para
os campi Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Engenheiro 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 nos cursos de: Administração, Agroindústria, Agropecuá-
ria, Alimentos, Automação Industrial, Biotecnologia, Controle Ambiental, Eletrotécnica, Farmácia, Guia
de Turismo, Informática, Informática para Internet, Mecânica, Meio Ambiente, Petróleo 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.

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
 
Serviço

Cursos Técnicos IFRJ 2019 Integrado
Vagas: 1.674 vagas
Inscrições: 24/07 a 15/09/2019
Taxa: R$ 70,00
Organizador: Instituto Selecon
Inscrições: www.selecon.org.br

16/09 

Tupi.FM: Entrevista com a Prefeita de Paracambi: ‘O programa Leite das crianças tem
o objetivo de combater a desnutrição infantil’

Tupi.FM – O que tem sido feito para atrair mais investidores e empresas para a cidade e, com isso aumentar a oferta
de empregos para a população? 

Lucimar Cristina: “A Prefeitura tem trabalhado muito desde o início do governo para atrair investidores para o município.
Além do incentivo fiscal feito para facilitar a instalação de empresas em nosso polo industrial, foram realizadas reuniões
com a Junta Comercial do Estado, e a criação de cursos profissionalizantes gratuitos pela Prefeitura para capacitar os
moradores. Estamos criando também a Sala do Empreendedor, espaço para atender os empreendedores individuais,
incentivando a criação de negócios locais, alavancando a economia da nossa cidade e da região. Podemos citar também
a parceria do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) com a Prefeitura, que resultou em novos cursos no polo de Para-
cambi, que foram amplamente divulgados no município incentivando a capacitação dos moradores para aumentar suas
chances para concorrer a uma vaga de emprego”.

http://www.selecon.org.br/
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A  Voz  da  Cidade:  Jovens  realizam  ‘vakinha’  para  conseguirem  participar  de
Competição Brasileira de Robótica 

O site não permite cópia.
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Congresso em Foco:  Greve Global Pelo Clima deverá ter atos em mais de 50 cidades
brasileiras

RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro | 14:30 | IFRJ Maracanã. Rua Senador Furtado 121/125

25/10/2019
Nilópolis  (RJ)  |  9:00-17:00  |  Inicia  no  auditório  do  IFRJ e  às  15h  manifestação  no  pátio  com  a
comunidade.

20/09

UOL: Cidades brasileiras participam de mobilização mundial pelo clima

RIO DE JANEIRO 
Carregando muitos cartazes com dizeres contra o desmatamento e pela preservação da natureza, os
ambientalistas discursaram e depois saíram em caminhada pelas ruas centrais da cidade, até a Cinelân -
dia, tradicional ponto de manifestações políticas, em frente à Câmara de Vereadores e o Theatro Muni-
cipal.

Para o ambientalista Sérgio Ricardo, defensor do meio ambiente no Rio de Janeiro, um dos fatores posi -
tivos da manifestação é a presença de muitos jovens, que acordaram para o problema. "Aqui no Rio, a
região mais vulnerável é a Baixada Fluminense, onde houve a ocupação desordenada das margens de
rios. E o mundo caminhando para aumento climático de 1,5 grau Celsius (°C), haverá fortes inundações
das áreas litorâneas", alertou o ambientalista.

Além da manifestação principal, foram marcados outros atos pela cidade: em frente à Assembleia Legis -
lativa do Estado (Alerj), no Museu do Amanhã e no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no bairro
Maracanã.

Revista Forum: Milhões de pessoas vão às ruas em mais de 5 mil atos em 150 países
na Greve Mundial pelo Clima

Brasil
No Brasil, a maioria dos atos devem ganhar as ruas nesta tarde. Em Manaus (AM), haverá uma aula pú -
blica sobre a “Amazônia e Mudanças Climáticas”, no Largo São Sebastião, às 17h30.
Em São Paulo, capital, a mobilização começa a partir das 16h no vão do Masp, na Avenida Paulista. No
Rio de Janeiro estão marcados ao menos três atos, às 10h em frente à Alerj, às 14h30 no IFRJ Maracanã
e às 16h na Praça XV.
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Nilópolis Online: “Os Caminhos para conseguir meu Emprego” é tema de palestra em
Nilópolis



A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, promoveu na última sexta-
feira (20), no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ, localizado no bairro Frigorífico, uma
palestra com o tema:  “Os Caminhos para conseguir meu Emprego”.

Cerca de 300 pessoas ouviram dicas de como se sair bem em uma entrevista de emprego, como prepa-
rar um bom currículo, como adquirir o Desenvolvimento Profissional e onde está o emprego. Após a pa -
lestra foi realizado um grande Balcão de Emprego e agendamento para emissão de Carteiras de Traba-
lho.

A palestra faz parte do Programa de Capacitação desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trabalho,
Emprego e Desenvolvimento Econômico. Maiores informações sobre próximas palestras ou cursos ofe-
recidos, podem ser obtidas na Rua Pedro Álvares Cabral, 995, Centro – Nilópolis.
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Eu, Rio: DPU exige suspensão de bloqueio orçamentário na rede federal

O defensor público federal Daniel Macedo se reuniu durante o último mês com os reitores e diretores da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),  da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), do
Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), do Instituto Benjamin Constant (IBC), do Colégio Pedro II (CPII),
do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET), do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFRJ)  e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF),  que
sinalizaram  provável  comprometimento  total  das  atividades,  até  o  final  deste  mês  de  setembro.

Instituições já sentem o impacto na segurança, na limpeza, nas contas de luz e energia, na precarização e até
interrupção de serviços a pacientes nos hospitais universitários.

26/09

Nilópolis Online: Professora do IFRJ Nilópolis levará projeto ao Reino Unido

Entre as 70 candidatas selecionadas para participar do programa de formação “Mulheres na Ciência e
Inovação” está Luísa Luz Marçal, ex-aluna e atual docente do Campus Nilópolis. Luísa, que também é
responsável por supervisionar o Laboratório de Pesquisa I, foi escolhida para a primeira turma do even -
to, que ocorreu entre os dias 26 e 30 de agosto, no Museu do Amanhã. No ano que vem , em janeiro, ela
participará de um estágio de 10 dias no Reino Unido.

O Museu do Amanhã e o British Council são os responsáveis pelo curso, que possui duração de uma se-
mana, em tempo integral. O curso busca fortalecer a liderança feminina na inovação de base científica e
tecnológica, e é voltado para pesquisadoras em áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática
(STEM), que desejam inovar e empreender.

A professora contou que seu projeto sobre “bioplástico de biomassa descartada por indústrias brasilei-
ras”, é diferente do que ela está acostumada a trabalhar, já que sua formação é fundamentada em sín-
tese orgânica e não biopolímeros. Porém, decidiu se inscrever e acabou sendo chamada. “Eu não criei
expectativas, mas fiquei muito feliz com a notícia”, afirmou Luísa.

No último dia de curso, Luísa teve que apresentar seu projeto com base nos conhecimentos adquiridos
durante a semana de formação, para uma banca de “possíveis investidores”, em apenas dois minutos. A
pesquisadora afirmou que durante toda a apresentação induziu a banca a perguntar o que ela queria fa-
lar, dessa forma, ganharia mais um minuto na exposição de sua ideia. “Eu falei o que queria que eles
soubessem. Chamei a atenção para problemas atuais, porque o meu produto era importante para resol -
ver esses problemas, e porque valia a pena investir em algo que ainda é uma ideia, e não em um projeto
fechado”, contou.



Em relação a expectativa para o curso no Reino Unido, Luísa afirmou ser das melhores. “Eu acho que
esse programa já acrescentou muito. Poder continuar, é ter a possibilidade de ampliar meus horizontes,
criar mais ideias e, quem sabe, fazer parceiros para o projeto”. A professora finalizou dizendo que espe-
ra voltar com uma mente mais aberta, buscando construir as coisas que quer de forma mais consolida-
da, aprendendo mais. “Quero muito participar, estou muito feliz com a oportunidade”, concluiu.

Ela afirmou, também, que o educador tem que pensar no aluno como uma pessoa e indivíduo para o
mundo, não para a sala de aula, ou para passar em uma prova. “Quando eu estudei no CEFETEQ os pro-
fessores me prenderam, e temos esse potencial de prender os alunos, de fazer eles enxergarem quem
são e que podem ser mais”. Luísa frisou ter se orgulhado de sua escolha, mesmo não sendo o que plane-
java no início da faculdade.

A diretora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, Fabiana Almeida, relatou a extrema relevância
para a Instituição, para o campus e, especialmente, para as mulheres, pela representação do potencial
feminino no âmbito das ciências e dos desenvolvimentos de pesquisas cientificas. “Ela é um orgulho
para nós, por nos representar tão bem e de forma tão magnifica nesse evento que reuniu diversas pes -
quisas. Como sempre, ela foi um destaque”, afirmou.

Fabiana comentou, também, a felicidade em ter Luísa como docente do Campus Nilópolis. “Hoje é uma
profissional que contribui para a formação de nossos discentes, mas já foi nossa aluna e teve toda sua
formação conosco”. A diretora destacou, ainda, a dedicação e amor de Luísa pela pesquisa, sala de aula
e alunos. “Esse é o ambiente dela, o que faz ela feliz, e nós só podemos parabenizá-la por nos represen -
tar tão bem”, completou.

O  DIA:  DPU  propõe  ação  para  evitar  a  paralisação  de  universidades  e  institutos
federais no Rio de Janeiro

Rio - A Defensoria Pública da União, por meio do 2º Ofício Regional de Direitos Humanos do Rio de
Janeiro,  protocolou,  nesta  quarta-feira  (25),  ação  civil  pública  (ACP)  para  garantir  o
funcionamento  das  instituições  de  ensino  federais  no  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Na  ação,  o
defensor  regional  de  direitos  humanos  (DRDH)  Daniel  Macedo  pede  que  seja  suspenso  o
bloqueio  orçamentário,  em  razão  do  Decreto  n°  9.741  de  2019,  que  torna  inviável  o
funcionamento das dez instituições de ensino da rede federal no estado.

O  defensor  público  federal  se  reuniu  durante  o  último  mês  com  os  reitores  e  diretores  da
Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  (UFRJ),  da  Universidade  Federal  Fluminense  (UFF),  da
Universidade  Federal  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (UNIRIO),  da  Universidade  Federal  Rural  do
Rio  de  Janeiro  (UFRRJ),  do  Instituto  Nacional  de  Educação  dos  Surdos  (INES),  do  Instituto
Benjamin  Constant  (IBC),  do  Colégio  Pedro  II  (CPII),  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica
Celso  Suckow  da  Fonseca  (CEFET),  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  (IFRJ)
e  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Fluminense  (IFF),  que  sinalizaram
provável comprometimento total das atividades, até o final deste mês de setembro.

Instituições já sentem o impacto
Algumas  situações  relatadas  alertam  para  o  preocupante  cenário  da  educação  pública  federal
no  Rio  de  Janeiro  e  o  impacto  em  demais  serviços  prestados  à  comunidade.  Em  diversas
instituições  pagamentos  a  empresas  terceirizadas  estão  atrasados  e  contratos  para  limpeza  e
segurança já estão sendo reduzidos.

Na UFF, o contrato para serviços de segurança já diminuiu em 50%. Na UFRRJ, o corte foi de 100%,
aumentando a insegurança no maior campus da América Latina. Ainda na Rural, animais tiveram que ser
leiloados, prejudicando o ensino e pesquisa dentro da temática de zootecnia, agronomia e medicina
veterinária. Na UFRJ, de acordo com a reitora Denise Pires, a conta de luz não é paga desde janeiro e o
corte de energia só não foi feito ainda por negociação com a concessionária. Em relação ao Hospital
Universitário  Clementino  Fraga  Filho,  o  impacto  nos  serviços  terceirizados  deverá  incorrer  no



início da desassistência dos pacientes, com a paralisação das atividades dentro do hospital, suspensão
de cirurgias e internações, com prioridade somente para emergências.

Sobre a ACP
Após  receber  documentos  que  apontam  os  efeitos  irreversíveis  do  contingenciamento  imposto
pelo  Ministro  da  Educação  no  funcionamento  e  na  manutenção  destes  estabelecimentos,  o
DRDH  decidiu  recorrer  ao  judiciário  para  assegurar  a  continuidade  do  serviço  público  de
natureza  essencial,  relacionados  a  educação,  pesquisa  e  extensão,  prestado  pelas  instituições
públicas  federais  de  ensino no âmbito  do estado  do Rio  de  Janeiro.  Na ação,  o  defensor  destaca,
ainda,  que  o  risco  de  paralisação  das  atividades  gerado  pelo  bloqueio  orçamentário  atingirá
milhares  de  estudantes  e  trabalhadores,  provocando  a  demissão  de  funcionários  terceirizados,
a  descontinuidade  de  pesquisas  e  projetos  de  extensão  e  a  redução  da  prestação  de  serviços
públicos  para  a  comunidade,  sobretudo  no  que  diz  respeito  às  universidades,  onde  o  impacto
não se  limitaria  somente  ao ensino,  vez  que estas  também atuam nas  áreas  de saúde e  pesquisa
tecnológica, a exemplo dos hospitais e laboratórios universitários.

De  acordo  com  Daniel  Macedo,  “o  modelo  de  contingenciamentos  discricionários,  sem
fundamentação  adequada,  desprovido  de  critérios  gerais  e  impessoais,  que  vem  sendo
praticado com relação às verbas orçamentárias destinadas às instituições de ensino superior,  revela
intervenção  abusiva  no  âmbito  da  gestão  financeira  das  universidades”.  Segundo  o
defensor,  o  bloqueio  das  verbas  atinge  a  autonomia  financeira  das  instituições,  assegurada
constitucionalmente,  e  a  sua  liberdade  de  investir  o  orçamento  a  elas  destinado  nas  ações  que
julgarem  mais  adequadas,  sem  interferências  políticas  indevidas.  Macedo  destaca  que  “as
sucessivas  restrições  orçamentárias  dos  últimos  anos  não  normalizam  os  contingenciamentos
determinados  pelo  Ministro  da  Educação,  mas  antes  agudizam  seus  efeitos,  porque
cumulativos”,  assim,  “impõem  risco  notório  à  manutenção  dos  cursos  e  potencializam  a  redução
das  vagas.  É  patente  a  asfixia  causada  pelos  atos  impugnados,  que  inviabilizam o  ensino  superior
e  é  evidente  que,  já  trabalhando  no  limite,  não  há  eficiência  administrativa  que  supere  um corte
de tamanha proporção”.
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A  Voz  da  Cidade:  Equipe  de  Jaguar  de  Volta  Redonda  disputará  campeonato  de
robótica com apoio do Voltaço FC
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Vermelho: Universidades públicas dizem não ao Future-se

A maioria das universidades federais brasileiras já declarou que não vai aderir ao novo programa de
financiamento  “Future-se”  lançado  pelo  governo  no  mês  de  julho  deste  ano.  Das  63  instituições
federais, 27 já tem posição do conselho universitário contra a adesão de acordo com levantamento da
UNE. Pague meia-entrada: Solicite agora seu Documento do Estudante 2019! UFRJ, UFMG, UFAM, UFRR
e Unifap foram as primeiras a rejeitarem a proposta.

O jornal Estado de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (25) que 34 rejeitam o projeto de alguma
forma. Mesmo ainda sem posicionamento oficial alguns reitores ou entidades do setor têm criticado o
projeto. Um exemplo é Minas Gerais onde o Fórum das IES do Estado lançou uma manifestação contra o
programa  em  nome  das  19  instituições  mineiras  logo  após  o  lançamento  do  projeto.  O  Conselho
Universitário da maioria acabou endossando o posicionamento logo depois.

Presente no lançamento, a UNE rechaçou o projeto, dentre outros argumentos porque acredita que a
iniciativa é uma porta para a privatização das instituições públicas.



“Essa resposta da maior parte das universidades só mostra que não é possível propor alternativas sem
diálogo com a comunidade acadêmica. O Future-se representa na sua essência tudo que não queremos
para o ensino superior público: dependência do setor privado e uma desresponsabilização do governo
no financiamento”, explicou o presidente da UNE, Iago Montalvão.

A Associação Nacional  de Dirigentes  das  Instituições Federais  de Ensino Superior  (Andifes)  também
questionou a falta de estudos de impacto e mesmo a viabilidade das soluções apresentadas pelo Future-
se.

“Qual foi o estudo de viabilidade desse fundo? Será que esse fundo será um bom investimento para os
setores privados? Quanto tempo de maturação terá esse fundo a tal ponto que possa, sim, significar o
orçamento adicional que venha a garantir o funcionamento regular das universidades? Cadê o estudo?
O desafio é grande,  então nós queremos uma solução robusta”,  indagou em entrevista à Publica o
presidente da entidade, João Carlos Salles.

Ameaça à autonomia universitária

Um dos pontos mais obscuros do Future-se é a entrega da organização da universidade às Organizações
Sociais. O projeto prevê que elas poderão exercer atividades fim nas universidades, como contratação
de professores, e gestão nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, e não só na gestão de serviços. Para
as entidades estudantis esse é o fim da autonomia universitária.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem ainda ignorado as listas tríplices na escolha de reitores
das  federais,  e  escolhido  apoiadores  do  governo,  numa  tentativa  de  assim  conseguir  adesão  ao
programa. Já são seis universidades em que foram nomeados interventores no lugar do candidato mais
votado como na UFC, IFRJ e UFFS recém-desocupada pelos estudantes que protestavam contra o reitor
escolhido. Em outras ainda um reitor pró-tempore tem sido mantido no cargo indevidamente como na
UFGD no Mato Grosso do Sul.

Na UFC embora o Conselho Universitário tenha rejeitado o programa, o reitor Candido Albuquerque –
empossado por Bolsonaro a despeito de ter sido o menos votado pelos três segmentos: estudantes,
professores e técnicos da universidade – não descartou a adesão e afirmou que apenas após o Future-se
ser formatado haverá posição.

Fonte: UNE


	https://avozdacidade.com/wp/atividades-esportivas-e-recreativas-marcam-o-dia-de-sabado-em-volta-redonda/
	Diário do Vale: Vagas abertas para os cursos técnicos em Administração e Paisagismo no IFRJ
	O São Gonçalo: IFRJ: últimos dias para 1.674 vagas em cursos técnicos gratuitos
	Congresso em Foco: Greve Global Pelo Clima deverá ter atos em mais de 50 cidades brasileiras
	Revista Forum: Milhões de pessoas vão às ruas em mais de 5 mil atos em 150 países na Greve Mundial pelo Clima
	Nilópolis Online: Professora do IFRJ Nilópolis levará projeto ao Reino Unido
	Diário do Vale: Vagas abertas para os cursos técnicos em Administração e Paisagismo no IFRJ
	Congresso em Foco: Greve Global Pelo Clima deverá ter atos em mais de 50 cidades brasileiras
	Revista Forum: Milhões de pessoas vão às ruas em mais de 5 mil atos em 150 países na Greve Mundial pelo Clima

