
Notas gerais 

 

Cartão integração metrô-ônibus com dias contados 

Os cartões integração metrô-ônibus estão valendo até o próximo dia 14. No dia 15, eles 

serão suspensos, e o passageiro que não tiver o Riocard vai pagar mais caro pela 

passagem. O valor a ser cobrado é de R$ 6,50, isto é, R$ 3,00 reais para andar de 

ônibus, e R$ 3,50 no metrô. Com o integração, o passageiro está pagando R$ 4,55. A 

solução é fazer o Bilhete Único Carioca. Para solicitar o bilhete é só ligar para 2127-

4000, ou entrar no site www.cartaoriocard.com.br. 

 

Anvisa determina inutilização de remédio falto 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a proibição da fabricação, 

distribuição, divulgação e comercialização do remédio Reumatex. A Anvisa descobriu 

que ele é fabricado por uma empresa desconhecida, e estava sendo comercializado sem 

registro. Ele tinha o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de uma empresa, que não o 

reconhece, e teve registro de outro remédio no Ministério da Saúde.  

 

UFF vai integrar o Conselho Estadual de Turismo 

Através de um encontro do reitor da Universidade Federal Fluminense, Roberto Salles, 

com o Secretário Estadual de Turismo, Cláudio Magnavita, a UFF recebeu o convite do 

governo para integrar o Conselho Estadual de Turismo. A missão do conselho é 

fomentar o desenvolvimento sustentável do setor no Rio de Janeiro. Ele é composto de 

representantes do governo estadual e de instituições representativas dos diversos 

segmentos da sociedade. 

 

Reforço no combate ao tráfico sexual 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e o Ministério Público reforçaram 

suas ações no combate ao tráfico sexual a crianças e adolescentes. Ontem foi realizada a 

primeira aula na Academia de Polícia, no Centro do Rio, para os profissionais do 

município que trabalham a sensibilização dos agentes de segurança pública. Desta vez 

estão sendo capacitados os policiais e guardas municipais que atuam nos bairros do 

Engenho Novo, Méier, Jacarezinho, Pilares, Del Castilho, Bonsucesso, Ilha do 

Governador, Ramos e Olaria. No final dessas aulas, cerca de 500 policiais e guardas 

municipais estarão capacitados para combater o crime. 



 

Cem anos do Museu da Imagem e do Som 

A direção do Museu da Imagem e do Som lançou a agenda das comemorações de seus 

50 anos. Inaugurado no dia 3 de setembro de 1965, pelas comemorações do IV 

Centenário da cidade do Rio de Janeiro, as comemorações do cinqüentenário do MIS 

estarão inseridas nas comemorações dos 450 anos da cidade. O ponto alto da festa está 

previsto para o ano que vem, quando será inaugurada a nova sede do museu, na Avenida 

Atlântica, entre as ruas Miguel Lemos e Djalma Ulrich. Todas as informações você 

encontra no site www.mis.rj.gov.br. 

 

Marinha do Brasil abre vagas para nível técnico 

Quem possui curso técnico de nível médio, ou está concluindo o curso, pode ingressar 

na Marinha do Brasil. O edital foi publicado ontem pela diretoria de ensino da 

corporação, que oferece 738 vagas distribuídas em 27 especialidades. As inscrições 

terão início na próxima terça-feira e vão até 8 de outubro, e podem ser feitas no site da 

marinha, www.marinha.mar.mil.br, ou em qualquer núcleo da Marinha de sua cidade. 

 

Notas de Igreja 

 

Encontro da Pastoral da Educação 

A Pastoral da Educação da Arquidiocese do Rio convoca todos os profissionais da área 

para um encontro. Ele será realizado no próximo dia 12, às 14h, no quinto andar do 

Edifício João Paulo II. O endereço é Rua Benjamim Constant, 23, na Glória, perto da 

saída do metrô. A pastoral tem sempre como lema ‘Ser educador católico é ser igreja 

atuante no mundo’. 

 

Festa de São Miguel Arcanjo 

A Paróquia São Miguel Arcanjo, na Rua Princesa Leopoldina, 181, no bairro de 

Magalhães Bastos, já tem pronta a festa de seu padroeiro, que a igreja celebra no dia 29 

de setembro. Serão celebradas missas às 7h, 10h e 19h30, e ainda vai ter procissão e 

Terço da Misericórdia, com transmissão ao vivo pela Rádio Catedral. As comemorações 

continuarão no dia 4 de outubro, com show de pagode católico, terminando no dia 5, 

com o Almoço de São Miguel. 

 



Encontro sobre consciência pública e cidadania responsável 

A Paróquia São Marcelino Champagnat promoverá este mês o ‘I Encontro sobre 

Consciência Pública e Cidadania Responsável’. Serão dois dias de debates com os 

seguintes temas. Dia 20 de setembro, das 10h às 13h, ‘Questões habitacionais e direito 

à moradia’; e das 14h às 17h, ‘Política pública para a educação’. Dia 27, também das 

10h às 13h, ‘Saúde Pública’; e 14h às 17h, ‘Segurança Pública e Violência Urbana’. O 

endereço é Avenida Canal Arroio Pavuna, 405, ao lado do Colégio Marista São José, na 

Barra da Tijuca. 

 

Tarde Mariana na Toca de Assis 

A Fraternidade da Aliança Toca de Assis está programando uma Tarde Mariana, que 

será realizada no próximo dia 20. Haverá um chá beneficente, bingo, oração do terço e 

música ao vivo. A Tarde Mariana terá início às 15h, no salão da Paróquia Nossa 

Senhora do Líbano, na Rua Conde de Bonfim, 638, na Tijuca. O ingresso custa R$ 15, e 

serão vendidos no local. Informações pelo telefone 2137-7912. 

 

Festa da Legião de Maria 

Todas as pessoas que fazem parte da Legião de Maria estão sendo convidados para 

comemorar a sua festa neste domingo, 7 de setembro. A festa vai ser na Catedral de São 

Sebastião, com concentração às 14h. Além da oração do terço, haverá a santa missa 

presidida pelo bispo auxiliar, Dom Edson de Castro Homem. Os legionários devem 

levar o estandarte e irem vestidos com suas camisas. 

 

Pastoral da Sobriedade no Jardim América 

Os trabalhos da Pastoral da Sobriedade da Paróquia Santa Rosa de Lima serão 

retomados nesta quinta-feira. É um trabalho de auto ajuda, e toda pessoa que passa por 

dificuldades será sempre bem recebida. O encontro está marcado para às 19h30, e a 

paróquia fica na Rua Cristiano Machado, s/nº, no Jardim América. 

 

 
Notas Quarto Bloco Tarde -4.9.2014 
 
Hoje, quinta-feira, dia 4, tem palestra sobre Novas Mídias e Educação no Século XXI 
no campus Valonguinho da Universidade Federal Fluminense -UFF. O professor 
Waldeck carneiro, doutorem sociologia será um dos palestrantes. No auditório da 



faculdade de Odontologia da universidade, às 18h30. O endereço é Rua Mario Braga, 
30, no centro de Niterói. 
 

Todos os educadores estão convidados a participar do Encontro com Educadores, que 
acontecerá no Centro Universitário Anhanguera de Niterói (Unidade I), no dia 6 de 
setembro, às 9h30, com a videoaula de Fabrício Carpinejar, autor, poeta, professor 
universitário, blogueiro e apresentador de TV. A segunda edição do projeto Um Pé no 
Futuro tem como um de seus objetivos atualizar docentes de escolas que atuam no 
Ensino Médio. O evento reúne diretores, professores e coordenadores pedagógicos de 
escolas de Ensino Médio para promover debates sobre temas relacionados à rotina dos 
educadores. Os interessados deverão se inscrever no site www.umpenofuturo.com.br, 
até o dia 5 de setembro. O endereço é  Rua Visconde Rio Branco, nº 123 - Centro/ 
Niterói  

  
O padre Adolfo Nicolás, superior geral da Companhia de Jesus, comunicou ao Padre 
Carlos Palácio, provincial do Brasil, a decisão de confiar ao Padre João Renato Eidt a 
missão de conduzir, como primeiro Provincial, a futura Província do Brasil (BRA). O 
jesuíta será nomeado e empossado oficialmente como Provincial no próximo dia 16 de 
novembro, após a leitura do decreto de criação da nova Província.  
Natural de Itapiranga (SC), o padre João Renato Eidt tem 51 anos e ingressou na 
Companhia de Jesus em 18 de fevereiro de 1986. Foi ordenado presbítero em 11 de 
julho de 1998, e fez seus últimos votos em 26 de maio de 2007. Além da formação 
própria da Companhia, fez mestrado em Counseling, na Loyola University, em Chicago, 
Estados Unidos. 
O jesuíta também foi orientador espiritual do Juniorado Interprovincial Pe. Gabriel 
Malagrida, em João Pessoa (PB), diretor do CECREI (Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei), em São Leopoldo (RS), reitor do Filosofado São Francisco Xavier, em Belo 
Horizonte (MG) e, desde 2012, é o reitor do Teologado (CIF) Santo Inácio de Loyola, 
em Belo Horizonte (MG). 
 
“A força da vida cristã está no encontro de nossos pecados com Cristo que nos salva. 
Quando não há este encontro, as Igrejas são decadentes e os cristãos ‘mornos’”: Estas 
foram as palavras do Papa Francisco na manhã desta quinta-feira, dia 4, na missa 
presidida na Casa Santa Marta. Francisco baseou sua homilia na passagem de Lucas que 
narra a vocação dos discípulos e a pesca milagrosa de Pedro, e na 1ª Carta de São Paulo: 
 
“Pedro e Paulo nos fazem entender que os cristãos podem se envaidecer por duas coisas: 
seus pecados e Cristo crucificado”. A respeito da força transformadora da Palavra de 
Deus, o Pontífice lembrou que Paulo, na primeira Carta aos Coríntios, convida aqueles 
que se julgam sábios a “tornarem-se loucos para serem sábios, pois a sabedoria deste 
mundo é loucura diante de Deus”.//// 
 
 
 

O Centro Loyola de Fé e Cultura em parceria com o Projeto Comunicar / Departamento 
de Comunicação Social / PUC-Rio promove um curso com a proposta de trazer o 
imaginário cultural que se projeta no cinema, despertando em cada indivíduo um 
caminho de interpretação fílmica e espiritual.  
Sempre às segundas-feiras, das 19h às 22h, entre 08 de setembro e 03 de novembro de 



2014, o curso pode ser pago em duas parcelas de R$100,00 (boleto bancário a ser 
enviado por email após o preenchimento do formulário de inscrição). As aulas serão na 
PUC-Rio (Rua Marques de São Vicente, 225 – Gávea), na sala 102-K.  
Inscrições abertas pelos telefones 3527-2010 / 99479-1442, pelo e-
mail scursosloyola@puc-rio.br ou preenchendo o formulário online de inscrição no site 
(link abaixo). 
 


