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MEC autoriza a abertura de 
mais 36 cursos superiores

Detran.RJ volta a 
oferecer serviço de 
vistoria itinerante

O Detran.RJ vai retomar 
a vistoria itinerante, serviço de 
veículos oferecido em locais que 
não possuem postos de vistoria 
do departamento. A reestreia da 
ação será nos dias 29 e 30 de 
julho, no município de Paraty, no 
sul do estado do Rio. Para evitar 
aglomerações, os atendimentos 
serão previamente agendados 

pelo site do Detran (www.detran.
rj.gov.br) ou pelo Teleatendimen-
to, nos números (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042.

Cem vagas são ofereci-
das para os serviços de transfe-
rência de propriedade, alteração 
de características, inclusão de 
GNV...

Governo vai construir mais de mil moradias para 
vítimas da tragédia da Região Serrana em 2011

O Governo do Estado 
vai construir 1.088 unidades 
habitacionais para vítimas da 
tragédia das chuvas que atingiu 
a Região Serrana em 2011. Ao 

todo, serão 500 apartamentos 
em Teresópolis, 340 em Pe-
trópolis, 128 em Sumidouro e 
120 em São José do Vale do 
Rio Preto, totalizando um in-

vestimento de cerca de R$ 350 
milhões, que serão financiados 
pela Secretaria de Infraestrutu-
ra e Obras.

A educação superior no 
país conta com mais vagas. 
Foi autorizado pelo Ministério 
da Educação a abertura de 
36 novos cursos, totalizando 
21.380 vagas em 14 insti-

tuições de ensino superior 
do país. A maior parte das 
vagas, 19.200, é para cursos 
na modalidade a distância. As 
demais 2.180 serão ofertadas 
na modalidade presencial. 

A medida está prevista em 
portarias publicadas no Diário 
Oficial União do último dia 23 
de julho.

As vagas estão distri-
buídas em uma diversidade 

de cursos, entre eles, Ad-
ministração, Publicidade e 
Propaganda, Gestão Públi-
ca, Farmácia, Biomedicina, 
Educação Física, Turismo, 
Nutrição, Pedagogia, Direito, 

Engenharia Civil e Ciências 
Contábeis. As informações 
detalhadas dos cursos, vagas 
e instituições estão publica-
das no Diário Oficial.
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Detran.RJ volta a oferecer 
serviço de vistoria itinerante

Secretaria de Trabalho e Renda 
divulga 427 oportunidades de emprego

A Secretaria de Es-
tado de Trabalho e Renda 
(Setrab) divulga 427 opor-
tunidades de trabalho para 
as regiões Metropolitana, 
Médio Paraíba, Serrana, 
Centro-Sul Fluminense 
e Costa Verde do Rio de 
Janeiro.

As oportunidades 
são disponibilizadas atra-
vés do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine), que 
realiza uma análise compa-
rativa do perfi l profi ssional 

de cada candidato cadas-
trado com o da vaga dispo-
nibilizada pela contratante. 
Por isso, é importante que 
o cadastro seja atualizado. 

Para se inscrever ou 
atualizar o cadastro, é ne-
cessário ir a uma unidade 
levando seus documentos 
de identifi cação civil, car-
teira de trabalho e compro-
vante de residência.

 
Vagas por região

O destaque desta 

semana está na oferta 
de 20 oportunidades de 
trabalho para a área de 
Construção Civil, em Angra 
dos Reis, na região Costa 
Verde. São vagas para 
pedreiro, servente de pe-
dreiro, carpinteiro e ferreiro 
armador, tendo como pré-
-requisitos residir em Angra 
dos Reis e ter experiência 
na função, comprovada em 
carteira de trabalho, de no 
mínimo dois anos.

Na região Metropo-

litana, são oferecidas 186 
oportunidades. Entre elas, 
vagas para promotor de 
vendas, eletricista, açou-
gueiro, gerente de loja, 
entre outras. 

Moradores da re-
gião Serrana podem se 
candidatar a uma das 200 
vagas oferecidas no local. 
Destacam-se 46 vagas 
para técnico de suporte 
de TI, 37 para vendedor 
porta a porta, 19 para pro-
gramador de sistema de 

computador, entre outras.
Na região do Médio 

Paraíba estão sendo ofe-
recidas 18 vagas. Entre 
as opções, existem vagas 
para auxiliar administrati-
vo, tecnólogo em análise 
de desenvolvimento de 
sistema, técnico de segu-
rança do trabalho, entre 
outras. 

Na região do Cen-
tro-Sul Fluminense estão 
sendo oferecidas três opor-
tunidades para motorista 

de automóvel e motorista 
de caminhão, tendo como 
pré-requisito ensino médio 
completo.

- Nesta semana, 
estão sendo oferecidas 
oportunidades em mais 
regiões do nosso Estado. 
Isso mostra que os nossos 
esforços estão trazendo 
resultados que se refl etem 
na empregabilidade do ci-
dadão fl uminense, - disse 
o secretário de Trabalho e 
Renda, Léo Vieira.

O Detran.RJ vai re-
tomar a vistoria itinerante, 
serviço de veículos ofereci-
do em locais que não pos-
suem postos de vistoria do 
departamento. A reestreia 
da ação será nos dias 29 
e 30 de julho, no município 
de Paraty, no sul do estado 
do Rio. Para evitar aglome-
rações, os atendimentos 
serão previamente agen-
dados pelo site do Detran 
(www.detran.rj.gov.br) ou 

pelo Teleatendimento, nos 
números (21) 3460-4040, 
3460-4041 ou 3460-4042.

Cem vagas são ofe-
recidas para os serviços de 
transferência de proprieda-
de, alteração de caracte-
rísticas, inclusão de GNV, 
licenciamento anual, baixa/
inclusão de alienação, mu-
dança de cor, mudança 
de endereço, retificação 
de dados, transferência 
de propriedade com troca 

de jurisdição, troca de ca-
tegoria, primeira licença, 
emplacamento, troca de 
propriedade com troca de 
município e troca de placa 
para Mercosul. O atendi-
mento será das 8h às 17h, 
apenas nos dias citados 
acima.

- É com grande hon-
ra que divulgamos o retorno 
da vistoria itinerante, servi-
ço essencial para levarmos 
à população de todo o es-

tado. Vamos atender locais 
que não possuem unidades 
de vistoria do Detran, evi-
tando o deslocamento dos 
moradores para municípios 
vizinhos. Ao longo da sema-
na, divulgaremos próximas 
datas e locais - explicou o 
presidente do Detran.RJ, 
Adolfo Konder.

A vistoria itinerante 
também poderá atender, 
eventualmente, municípios 
que precisem de mais aten-

dimentos , além dos que já 
são realizados nos postos.

Ações educativas
Na sexta-feira (30), 

a equipe de Coordenado-
ria de Educação para o 
Trânsito do Detran.RJ vai 
realizar uma blitz educati-
va para os moradores do 
município. Os motoristas 
serão conscientizados so-
bre a importância de dirigir 
com segurança e prevenir 

acidentes.
Além disso, a equi-

pe de Educação também 
distribuirá certificados do 
curso de atualização para 
os agentes de trânsito dos 
municípios de Paraty, Man-
garatiba, Angra dos Reis e 
Itaguaí. O curso de atualiza-
ção capacitou cerca de 100 
agentes dos municípios, 
instruindo com aulas didá-
ticas sobre o novo Código 
de Trânsito Brasileiro.
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MEC autoriza a abertura de 
mais 36 cursos superiores

A educação superior 
no país conta com mais 
vagas. Foi autorizado pelo 
Ministério da Educação 
a abertura de 36 novos 
cursos, totalizando 21.380 
vagas em 14 instituições 
de ensino superior do país. 
A maior parte das vagas, 
19.200, é para cursos na 
modalidade a distância. As 
demais 2.180 serão oferta-
das na modalidade presen-
cial. A medida está prevista 
em portarias publicadas 
no Diário Ofi cial União do 
último dia 23 de julho.

As vagas estão dis-
tribuídas em uma diversi-

dade de cursos, entre eles, 
Administração, Publicidade 
e Propaganda, Gestão Pú-
blica, Farmácia, Biomedi-
cina, Educação Física, Tu-
rismo, Nutrição, Pedagogia, 
Direito, Engenharia Civil e 
Ciências Contábeis. As in-
formações detalhadas dos 
cursos, vagas e instituições 
estão publicadas no Diário 
Ofi cial.

“Além de autorizar o 
funcionamento de um curso 
superior, cabe a Secretaria 
de Regulação e Supervi-
são da Educação Superior 
(Seres) também prezar pela 
avaliação de qualidade. 

Uma vez autorizados os 
cursos, eles vão passar por 
avaliações periódicas para 
verificação da qualidade. 
Se estiver tudo certo terão 
o seu reconhecimento e, de 
tempos em tempos, a reno-
vação de reconhecimento 
do curso”, disse o secretário 
de regulação e supervisão 
da educação superior do 
Ministério da Educação, 
Paulo Almeida.

Balanço de 2021
Desde o início des-

te ano foram autorizadas 
126.000 novas vagas de 
cursos de graduação e tec-

nológicos. Desse total, são 
112.185 vagas para a edu-
cação à distância e 14.207 
para o ensino presencial.

A Administração li-
dera em número de novos 
cursos autorizados, foram 
31, seguido por Pedagogia 
com 26 novos cursos, Ges-
tão de Recursos Humanos 
com 18, Direito com 14 e 
Psicologia com 12.

Requisitos para a aber-
tura de novos cursos

As instituições que 
querem ofertar um curso 
superior devem estar cre-
denciadas pelo Ministério 

da Educação e encaminhar 
para a pasta um pedido de 
autorização por meio do 
sistema e-MEC.

O processo tem eta-
pas que envolvem a análise 
de documentos como o pro-
jeto pedagógico do curso, 
o contrato do imóvel e o rol 
de docentes, além da reali-
zação de visita a instituição 
sob a responsabilidade do 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep).

Caso a instituição 
seja aprovada em todas 
as etapas, a Secretaria de 
Regulação e Supervisão da 

Educação Superior (Seres) 
publica ato autorizativo no 
Diário Ofi cial da União.

“Cabe ressaltar que, 
mesmo em tempos de pan-
demia, o Ministério da Edu-
cação tem feito todos os 
esforços necessários para 
o bom desenvolvimento 
da educação superior bra-
sileira, tendo fi nalizado o 
primeiro semestre de 2021 
com mais de oito mil atos 
autorizativos publicados no 
Diário Ofi cial da União, um 
recorde histórico em com-
paração aos últimos sete 
anos”, afi rmou o secretário 
Paulo Almeida.



Página 4 Carmo, Edição Nº 199, 28 de julho de 2021

Governo vai construir mais de mil moradias para 
vítimas da tragédia da Região Serrana em 2011

O Governo do Estado 
vai construir 1.088 unidades 
habitacionais para vítimas da 
tragédia das chuvas que atingiu 
a Região Serrana em 2011. Ao 
todo, serão 500 apartamentos 
em Teresópolis, 340 em Pe-
trópolis, 128 em Sumidouro e 
120 em São José do Vale do 
Rio Preto, totalizando um in-
vestimento de cerca de R$ 350 
milhões, que serão financiados 
pela Secretaria de Infraestrutu-
ra e Obras.

- Renovamos nosso com-
promisso com as famílias no 
início do ano, durante o Go-
verno Presente. Além disso, na 
região, estamos trabalhando 
também nas obras de con-
tenção de encostas.  Iremos 
lançar, em até dois meses, o 
maior programa habitacional 
da história do estado do Rio - 
anunciou o governador Cláudio 
Castro.

O secretário de Estado 
de Infraestrutura e Obras, Max 
Lemos, se reuniu na última 
semana para discutir o projeto 
com o presidente da Cehab, 
Ângelo Monteiro Pinto, o subse-
cretário de Estado das Cidades, 
Bernardo Rossi, o subsecretá-
rio de Habitação, Allan Borges, 
e a coordenadora Especial de 
Articulação Institucional de Pe-
trópolis, Fernanda Ferreira, que 
representou o prefeito interino 
de Petrópolis, Hingo Hammes.

- A expectativa é que o 
projeto com as novas moradias, 
que serão padronizadas, fique 
pronto em pouco mais de um 
mês - explicou o secretário.

Bandidos trocam tiros com 
a polícia em Araruama

Trafi cante de drogas 
é preso em Araruama

Na úl t ima sexta-feira 
(23), uma patrulha da Polícia 
Militar confrontou um grupo de 
suspeitos de uma tentativa de 
assalto, no bairro Bananeiras, 
em Araruama.

A denúncia veio por meio 
de dois cidadãos, que relataram 
que estavam na localidade para 
comprar uma pick-up L200 
anunciada no site de anúncios 
OLX. Ao chegar no local, os 
homens desconfiaram do gru-
po que estava os aguardando 
em dois automóveis: um JAC 
de cor vermelha e uma Picape 
prata.

Os policiais se dirigiram 
ao local e se depararam com o 
veículo vermelho, em seguida 
foi dada a ordem de parada, 
no momento em que elementos 
desembarcaram efetuando dis-
paros de arma de fogo contra 
a viatura.

O grupo que estava na 
pick-up conseguiu fugir. Um 
dos meliantes que estavam no 

carro vermelho pulou o muro 
de uma residência, porém os 
PMs conseguiram efetuar a 
captura do mesmo. Junto com 
ele foram encontrados 1 revól-
ver da marca Taurus calibre 38 
com 5 cápsulas deflagradas e 
uma intacta e um simulacro de 
pistola no solo. 

Os demais ocupantes 
do veículo foram rendidos e 
presos. No veículo vermelho 
havia uma faca, uma chave de 
um veículo ônix e três celulares. 
Ao serem questionados sobre a 
chave, os meliantes disseram 
que o carro estava na Avenida 
Central, no mesmo bairro. 

Os bandidos foram enca-
minhados para a Delegacia de 
Polícia, onde um dos acusados 
foi reconhecido por praticar os 
crimes de sequestro e roubo 
recentemente na cidade. Os 
elementos foram autuados por 
organização criminosa, porte 
ilegal de arma de fogo e resis-
tência.

No último final de 
semana, Policiais do 25º 
Batalhão de Polícia Militar 
efetuaram a prisão de um 
traficante de drogas, no 

bairro da Fazendinha, em 
Araruama.

De acordo com a 
PM, quando em Patrulha-
mento, a guarnição teve a 

atenção para o acusado, 
que em atitude suspeita 
tentou fugir ao ver a viatura, 
onde foi feito cerco tático. 

O mesmo foi cap-

turado com um revólver 
calibre 38 com numeração 
suprimida, 06 munições 
intactas de calibre 38, 124 
buchas de maconha, 06 

pedras de crack, 02 rádios 
comunicadores, R$ 20,00 
em espécie e um celular 
Samsung.

O caso foi registrado 

na 118ª Delegacia de Polí-
cia e o suspeito permane-
ceu preso por porte ilegal 
de arma de fogo e tráfi co 
de drogas.


