
Notas gerais 

 

Voluntários para a Rio 2016 

Termina na segunda-feira as inscrições para voluntários dos Jogos Olímpicos e 

Paralímicos no Rio, em 2016. Para se candidatar, o voluntário teve ter 18 anos 

completos até o dia 28 de fevereiro de 2016, ensino fundamental completo e 

disponibilidade de trabalho, pelo menos, dez dias nos meses de agosto e setembro. 

Inscrições pelo telefone 3004-2016, ou pelo site www.rio2016.com/voluntários. 

 

Inauguração do Consultório na Rua 

Com o objetivo de levar a saúde para toda a população em situação de risco em São 

Gonçalo, o programa "Consultório na Rua" foi lançado na quarta-feira, no Polo 

Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara. O programa possui equipe composta por vários 

profissionais, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes sociais, 

psicólogos e assistentes sociais. Além de tratar as doenças e condições que mais 

atingem os moradores de rua, como tuberculose, alcoolismo e combate às drogas, os 

pacientes poderão fazer curativos, testes de diabetes, aferir pressão e realizar outros 

procedimentos. Na segunda e sexta-feira, o atendimento é das 9h às 17h; e na terça e 

quinta, das 18h às 22h. 

 

Débitos do IPVA serão quitados sem juros ou multa 

Os motoristas com veículos emplacados no estado terão chance de quitar dívidas de 

IPVA sem precisar pagar juros e multas. Os deputados estaduais aprovaram, em 

discussão única, o projeto de lei com essa finalidade. Pelo texto, os débitos de quem não 

estiver inscrito na dívida ativa, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de 

dezembro de 2013, poderão ser pagos em até três parcelas sem qualquer acréscimo, 

inclusive moratórias, apurados por Renavam. Os prazos de vencimento serão os dias 5 

de fevereiro, primeira cota ou cota única; 5 de março, segunda cota; e 6 de abril, terceira 

cota. 

 

Plano Municipal de Direitos Humanos 

O município do Rio agora tem um plano de direitos humanos, que funcionará como 

marco referencial na construção de políticas públicas para a cidade. O documento irá 

nortear a formulação de projetos que envolvam os cidadãos buscando compor uma 



sociedade livre das discriminações de gênero, raça, etnia, orientação sexual, 

nacionalidade, identidade religiosa, pessoas portadoras de deficiências e em situação de 

rua, idosos, egressos do sistema prisional, migrantes e refugiados. Seis eixos orientam o 

plano: interação democrática entre estado e sociedade civil; desenvolvimento 

sustentável e direitos humanos; universalizar direitos em um contexto de desigualdades; 

segurança pública, acesso à justiça e combate à violência; educação e cultura em 

direitos humanos e direito à memória e à verdade. 

 

Carteira de Habilitação terá novo modelo a partir de julho de 2015 

A Carteira Nacional de Habilitação terá um novo modelo a partir de julho de 2015, com 

28 dispositivos de segurança para impedir falsificação e adulteração. O motorista que 

tem o modelo atual não precisa trocar o documento. A nova carteira será obrigatória 

para a primeira permissão para dirigir emitida a partir desta data, para renovação e 

substituição do documento em casos como perda e roubo. Com a mudança a nova 

carteira passa a ter um número maior de dispositivos de segurança do que a atual.  

 

Estações da Linha 4 do metrô terão iluminação natural 

As estações de São Conrado e do Jardim Oceânico da Linha 4 do metrô terão claraboias 

de vidro, que proporcionarão iluminação natural aos ambientes e favorecerão a 

circulação de ar. Além de contribuir para a economia de energia elétrica, as janelas 

também vão ajudar a valorizar esteticamente os espaços. Das seis estações da nova 

linha, Jardim Oceânico e São Conrado são as que vão receber o maior número de 

passageiros, a partir do primeiro semestre de 2016. 

 

Notas de Igreja 

Papa 

Durante a Audiência Geral, na última quarta-feira, dia 10, no Vaticano, o Papa 

Francisco dedicou uma Mensagem à América por ocasião da festa de Nossa Senhora de 

Guadalupe, que a liturgia celebra nesta sexta-feira, dia 12.  

“Celebra-se a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira de toda a América. 

Aproveito o ensejo para saudar os irmãos e irmãs daquele Continente, e faço-o 

pensando na Virgem de Tepeyac. Quando apareceu a são Juan Diego, o seu rosto era 

mestiço e as suas vestes, cheias de símbolos da cultura indígena. Seguindo o exemplo 

de Jesus, Maria está ao lado dos seus filhos, acompanha o seu caminho como mãe 



atenciosa, partilha as alegrias e esperanças, os sofrimentos e as angústias do Povo de 

Deus, do qual todos os povos da terra são chamados a fazer parte, disse o Papa. 

 

As informações são da Rádio Vaticano 

 

 

Confissões no Centro da cidade 

As igrejas que fazem parte da primeira forania do Vicariato Urbano, estão com mutirão 

de confissões, preparando os fiéis para a festa de Natal. Neste domingo, vai ser na Igreja 

do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé, das 11h às 13h30; na quarta-feira, na Igreja 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, das 11h às 13h; na 

quinta-feira, na Capela Nossa Senhora do Parto, das 11h30 às 13h30. Na Paróquia 

Senhor Bom Jesus do Monte, na Ilha de Paquetá, vai ser no dia 22, a partir das 17h. E 

como nesta época do ano aumenta significativamente o número de confissões no 

Convento de Santo Antônio, no Centro, os frades estão pedindo a ajuda de sacerdotes 

para os dias 18,19, 22 e 23 entre 6h e 18h. 

 

Consistório de cardeais 

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, padre Federico Lombardi, anunciou que o 

Papa Francisco vai convocar um consistório para criar novos cardeais, dias 14 e 15 de 

fevereiro. Padre Lombardi também informou que haverá uma reunião do Conselho de 

Cardeais para a reforma da Cúria Romana, nos dias 9 a 11 de fevereiro, e a reunião do 

Colégio de Cardeais, para 12 e 13 de fevereiro, para tratar de temas sobre a 

reorganização da Santa Sé. 

 

Confissões para o Natal em Jacarepaguá 

As comunidades de Jacarepaguá também estão engajadas num mutirão de confissões 

para o Natal. Hoje vai ser na Paróquia São João Batista, em Rio das Pedras, e na 

Paróquia São Sebastião, em Vargem Grande. Na segunda-feira, na Capela Santa Rosa 

de Lima, no Parque das Rosas, Barra da Tijuca; e na Paróquia São Marcelino 

Champagnat, também na Barra. As confissões serão sempre às 19h. 

 

Cantata de Natal 



Na preparação para o Natal, várias cantatas estão sendo realizadas, proporcionando aos 

fiéis a melhor cultura natalina. No próximo dia 21, vai ter a 26ª Cantata de Natal na 

Paróquia Santo Antônio, de Água Santa, que está comemorando 50 anos de criação. O 

evento vai ser às 20h, com apresentações de teatro, dança de crianças e adolescentes da 

catequese e dos jovens do grupo artístico. 

 

Retiro do clero 

A Cúria Arquidiocesana continua recebendo as inscrições dos padres para o Retiro 

2015. Vão ser seis turmas, a primeira de 2 a 6 de fevereiro, e a última de 16 a 20 de 

novembro. As inscrições vão até o final de janeiro, e os padres devem ligar para a Cúria, 

2292-3132, ramais 311, 356 ou 461, ou então passar um e-mail para o endereço 

secretaria curiarj@arquidiocese.org.br. 

 

Confissões de Natal no Vicariato Leopoldina 

O Vicariato Leopoldina também prepara seus fiéis para o Natal com confissões nas 

comunidades. Na primeira forania, que fica na Ilha do Governador, as confissões da 

próxima semana serão nas seguintes paróquias: terça-feira, Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida, no Moneró, na quarta-feira, Paróquia Santo Antônio, no Tauá; na quinta-

feira, Paróquia Nossa Senhora do Loreto, no Galeão; e na sexta-feira, Paróquia São José 

Operário, no Jardim Guanabara. Em todas as igrejas as confissões começarão às 19h. 

 


