
Notas gerais 

 

Inauguração da Linha 4 do metrô está mantida para 2016 

Mesmo com a paralisação de cinco meses das perfurações da Linha 4 do metrô, o 

consórcio responsável pela obra informou que a inauguração do serviço de transporte 

está mantida para o primeiro semestre de 2016. A perfuração do solo com a máquina 

Tatuzão, suspensa em maio depois que houve o afundamento de um trecho da Rua 

Barão da Torre, em Ipanema, foi reiniciada na última quinta-feira. O consórcio informa 

que ainda falta escavar cerca de 20 metros de um trecho de transição entre rocha e areia, 

sob a Rua Barão da Torre.  

 

Mais prazo para saldar dívidas em São Gonçalo 

Os moradores de São Gonçalo, com dívidas com a prefeitura, vão ter um prazo maior 

para saldar seus compromissos. A prefeitura prorrogou a Campanha de Regularização 

Fiscal, o Refis, até 31 de dezembro. A campanha terminaria nesta quarta-feira. Quem 

estiver com débitos tributários vencidos poderá fazer o parcelamento dos impostos e 

receber até 100% de anistia nos juros e multas acumulados. 

 

Mutirão contra dengue 

O verão está chegando, e com isso há sempre o cuidado com a dengue. O município de 

Niterói vai realizar mutirão contra o Aedes Aegypti. Ele vai começar no dia 3 de 

novembro, e se realizará todos os sábado até o final do verão. Haverá intensificação das 

ações de fiscalização e de vigilância de saúde, além de palestras em escolas orientando 

pais e alunos sobre a doença.  

 

Prevenção ao câncer de mama 

O Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca, participa do movimento Outubro Rosa, 

uma cruzada mundial contra o câncer de mama. No sábado, às 9h30, a mastologista 

Joyce Ribeiro dará a palestra “Como se prevenir do câncer de mama”. Aberto ao 

público em geral, a palestra visa alertar a sociedade sobre a importância do diagnóstico 

precoce para o sucesso do tratamento. No Brasil são esperados neste ano 57.120 casos 

novos de câncer de mama. As inscrições para participar da palestra já estão abertas e 

podem ser realizadas até sexta-feira pelo telefone 2563-2147. O Hospital São Vicente 

de Paulo fica na Rua Doutor Satamini, 333, Tijuca. As vagas são limitadas. 



 

Novas normas para o estacionamento no Rio 

A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro autorizou, por 15 dias, o 

novo esquema de estacionamento na cidade, nas 39 mil vagas onde não há guardador 

credenciado. Nestes locais, os motoristas poderão estacionar o carro sem ser multado e 

nem rebocado. A medida já está em vigor desde sexta-feira. Durante estes 15 dias, a 

prefeitura pretende viabilizar a venda dos tíquetes da vaga certa em bancas de jornais, e 

irá abrir uma licitação para regularizar o serviço.  

 

Palestra sobre infância e juventude 

A Pontifícia Universidade Católica vai sediar a “Décima Conferência Internacional”. 

Ela será realizada na quinta-feira, das 9h às 18h, no auditório do RDC. Durante o dia vai 

ter três debates: “Infância e Juventude: Processos de vulnerabilização na América 

Latina”, “Violação de Direitos: Estratégias de resistência” e “A Transformação do 

Contexto Violador de Direitos”. A Puc fica na Rua Marquês de São Vicente, 225, na 

Gávea. 

 

Notas de Igreja 

 

Senhora do Rosário 

A festa Senhora do Rosário este ano está completando dez anos, e o “10º Encontro dos 

Grupos de Oração do Terço” de nossa cidade vai ser neste sábado, a partir das 13h. O 

encontro será na Paróquia Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, na Rua 

Hilário de Gouveia, 36. Os dez anos do Senhora do Rosário terá as presenças do padre 

Gleuson Gomes, e dos cantores Allyson Castro e Karen Keldani. 

 

Jantar italiano 

Um jantar italiano com música ao vivo está sendo preparado pela Paróquia São 

Sebastião de Parada de Lucas. Vai ser no dia 8 de novembro, a partir das 20h. Os 

ingressos já estão à venda, à R$ 12, na secretaria paroquial, Rua Parimá, 58. 

 

Vigília e oração pela vida 



Uma vigília e oração pela vida serão realizadas nesta semana, no Santuário São Camilo 

de Lellis, na Estrada Velha da Tijuca, 45, na Usina. Vai ser na sexta-feira, às 19h30, e a 

celebração ainda faz parte da Semana Nacional da Vida e do Dia do Nascituro.  

 

Palestra do Centro Dom Vital 

Está marcada para esta noite uma palestra organizada pelo Centro Dom Vital sobre a 

Fundamentação do Direito Canônico no Mistério da Igreja. Com o tema, “A Igreja 

precisa de um direito?”, ela será ministrada pelo padre Demétrio Gomes, chanceler da 

Arquidiocese de Niterói, e Vigário Judicial do Tribunal Interdiocesano de Niterói. A 

palestra vai ser às 20h, no auditório IAG, no campus da Puc, na Gávea. 

 

Festa de São Judas Tadeu, no Cosme Velho 

A Paróquia São Judas Tadeu, no Cosme Velho, convida a todos amigos da Rádio 

Catedral, a participar da festa do santo padroeiro no dia 28. A comunidade vem se 

preparando com a novena, de segunda a sexta, às 19h30, e no sábado e domingo, às 18h. 

No dia 28, as missas serão de hora em hora, das 6h às 10h, e das 12h às 20h. No final de 

cada missa vai ter aspersão de água benta e imposição da relíquia de São Judas Tadeu. 

 

Festa de São Judas Tadeu, em Bangu 

Na Paróquia São Judas Tadeu, em Bangu, as comemorações pelo dia do padroeiro 

começaram no domingo com um encontro de corais. Na terça-feira, o Terço da 

Misericórdia será transmitido ao vivo pela Rádio Catedral, e no sábado vai ter carreata, 

às 11h. No próximo dia 28, as missas serão às 7h, 9h, 11h, 16h30 e depois da procissão. 

A procissão será às 18h30, e também no dia 28 vai ter Hora Santa, às 15h. 

 


