2 BAIXADA

Domingo, 6.1.2019

ENCONTRINHO DA GAROTADA DO YOUTUBE

Baixada ligada

NN O Top Shopping, em Nova

VAGAS PARA A EJA

A

Prefeitura de Mesquita abre amanhã vagas para Educação de Jovens e Adultos (EJA). Podem se inscrever
pessoas a partir de 15 anos, que desejam iniciar ou
retomar os estudos. As vagas oferecidas são para o Ensino
Fundamental, do 1º ao 9º período. As aulas são gratuitas e
terão início no dia 4 de fevereiro. Mais informações podem
ser adquiridas nos telefones 2696-1681 e 3763-9683.
Divulgação Valeria Gouvêa

Iguaçu, vai receber o primeiro
Encontrinho de youtubers Kids,
no próximo sábado. Entre os
convidados estão a Maria Júlia,
do canal Mami and Maria, a mini
chef Maria Clara, do Delícias da
Clarinha, Vitória Costa, do Vitória
Unicórnia, a Luana Melo, e o gamer ‘Pedro Henrique em Família’.
Os youtubers mirins receberão os
fãs para um bate-papo, fotos e
autógrafos. Haverá ainda oficina
de slimes para a garotada. O
evento gratuito será às 14h30.

DESCONTO NO IPTU

MATRÍCULAS ABERTAS

NN A Prefeitura de Nilópolis está

NN As matrículas para alunos

oferecendo desconto de 10%
para o pagamento em cota única
do IPTU de 2019 até 31 de janeiro.
Quem pagar até 28 de fevereiro,
terá abatimento de 5%. Quem
não receber o carnê em casa
pode retirar a segunda via no site
www.nilopolis.rj.gov.br.

BASTIDORES
DIVULGAÇÃO

Aline Cavalcante

novos na rede municipal de
ensino de Belford Roxo do Ensino
Fundamental e EJA podem ser
feitas até o dia 31 de janeiro
diretamente na unidade escolar
pretendida. Mais informações
nas unidades escolares ou na
Secretaria de Educação.

O Shopping Grande Rio
faz hoje uma oficina
sustentável, das 16h às 18h,
para crianças de 4 a 12 anos.
Eles aprenderão a produzir
um regador de embalagem
de produto de limpeza.
A atividade é gratuita
e acontecerá no Espaço
Laboratório Ecológico.
O Parque Municipal Natural
do Gericinó ganhou novos
banheiros públicos. A
unidade fica na Rua Antônio
João Mendonça s/n, bairro
Manoel Reis. O horário de
funcionamento é das 6h
às 18h, todos os dias. O
estacionamento fica na Rua
Alberto Teixeira da Cunha.
A dupla de palhaços Patati
Patatá trouxe seu circo
a Nova Iguaçu. O espaço
lúdico ficará instalado no
Shopping Nova Iguaçu até
27 de janeiro.

