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Para manter as portas abertas comerciantes terão que 
cumprir medidas restritivas para evitar aglomerações, uso 

de máscara e fornecer álcool aos clientes
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VISANDO O FUTURO

Firjan Senai está com inscrições abertas para 

novo curso que formará especialistas em 

energias renováveis em Duque de Caxias. P. 03

SEGURA A ONDA
Decreto da prefeitura de Duque de Caxias determina prorrogação de medidas no comércio, 

mantém suspensão das aulas, mas libera cinemas, com restrições. P. 02



Baixada

NOME LIMPO

Produção industrial da Baixada 
Fluminense registra crescimento
Conforme boletim da Firjan Sondagem Industrial Regional, produção industrial de 
Duque de Caxias e adjacências finalizou setembro em alta de 53,3 pontos

REPRODUÇÃO DA INTERNET 

Com o crescimento 
vagas de trabalho 
foram abertas  

No terceiro trimestre de 
2020, parte da Baixada Flu-
minense finalizou o mês de 
setembro com crescimento, 
após intensa queda nos me-
ses de maior impacto da pan-
demia da Covid-19. Confor-
me o boletim da Firjan Son-
dagem Industrial Regional, o 
indicador de volume de pro-
dução industrial de  Duque 
de Caxias e adjacências, que 
iniciou o período em queda 
(45,5 pontos), finalizou se-
tembro com crescimento 

(53,3 pontos). O indicador 
abaixo de 50 pontos registra 
queda e acima, confirma o 
aumento da produção. O le-
vantamento reflete apenas 
a realidade dos municípios 
de Belford Roxo, Duque de 
Caxias, Guapimirim, Magé e 
São João de Meriti.

Ainda de acordo com o do-
cumento, também o núme-
ro de empregados registrou 
seu segundo mês consecuti-
vo de crescimento, chegando 
a 51,7 pontos em setembro. 

RETOMADA

Caxias 
prorroga 
medidas 
contra a 
Covid-19
Decreto autoriza abertura 
de cinemas, com 50% 
de ocupação, e mantém 
suspensão das aulas

REGINALDO PIMENTA 

Decreto mantém exigência de cumprimento de medidas restritivas por comerciantes, como a disponibilização de álcool e uso de EPI’s

A 
Prefeitura de Duque 
de Caxias prorrogou 
até 13 de novembro 
as medidas restriti-

vas de prevenção e enfren-
tamento à pandemia de Co-
vid-19 em toda a cidade. No 
entanto, permitiu a reaber-
tura de cinemas.

O Decreto nº 7.735, de 30 
de outubro, determina que 
todos os estabelecimentos 
comerciais e de prestação 
de serviços deverão adotar a 
restrição de aglomeração no 
interior de suas instalações, 
inclusive quando se tratar 
de ambientes abertos, orien-
tando sobre a necessidade de 
afastamento entre os consu-
midores com distância míni-
ma de um metro. Além disso, 

é necessário disponibilizar 
álcool em gel ou líquido 70% 
(setenta por cento), sabonete 
líquido inodoro antisséptico, 
papel toalha e água corren-
te para a correta assepsia de 
clientes e funcionários.

Segundo o documento, 
as aulas na rede pública de 
ensino ficam suspensas até 
13 de novembro. O novo de-
creto autoriza também a re-
tomada parcial, com 50% de 
ocupação, das salas de cine-
ma do município, desde que 
sejam cumpridas as medidas 
sanitárias e a utilização de 
equipamento de proteção in-
dividual (EPI) por consumi-
dores, profissionais que tra-
balham no atendimento do 
cinema e do parque exibidor.

CUIDADO

Paralelamente, para atender 
a demanda, os estoques de 
produtos finais de setembro 
(50 pontos), ficou acima do 
planejado pelo empresário 
(45,5 pontos). Já a Utilização 
da Capacidade Instalada da 
região registrou apresentou 
seu melhor mês em agosto, 
com 68% da sua capacidade 
de produção. Em setembro 
registrou leve recuo (65%), 
mas ainda se encontra aci-
ma da sua média histórica 
de 63,2%. 

Com as retomas das ati-
vidades, os industriais de 
Caxias e região avançaram 
tanto em seus indicadores de 
situação financeira de suas 
empresas (45,7 pontos) e sua 
margem de lucro (40,5 pon-
tos), mas ainda seguem in-
satisfeitos. Os empresários 
apontaram um avanço de 
12,4 pontos no indicador de 
acesso ao crédito (41,7 pon-
tos), no entanto, ainda apre-
sentam dificuldades. 

Serviço oferece condições especiais a 
clientes do banco na negociação para  
pagamento de dívidas

Campanha Você no 
Azul da Caixa chega a 
Nova Iguaçu

DIVULGAÇÃO/CAIXA

Atendimento é na Praça Rui Barbosa, no Centro, das 10h às 16h

A campanha “Você no 
Azul” da Caixa Econô-
mica Federal, para re-
gularização de dívidas 
de contratos comerciais 
em atraso, chega à Nova 
Iguaçu, a partir desta ter-
ça-feira. A campanha ofe-
rece condições especiais 
a clientes do banco para 
pagamento de dívidas, be-
neficiando pessoas físicas 
e empresas. 

Este ano a novidade 
é a possibilidade de re-
gularizar as dívidas nas 

unidades lotéricas, com 
pagamentos de até R$ 2 
mil. Desde setembro, 5 ca-
minhões percorrem várias 
regiões do Brasil. 

O atendimento em Nova 
Iguaçu acontecerá na Praça 
Rui Barbosa, no Centro, das 
10h às 16h. Apesar do servi-
ço presencial, o cliente não 
precisa sair de casa, pelos ca-
nais remotos, como o What-
sApp (0800 726 0104, opção 
3) pelo telefone (0800 726 
8068, opção 8), ou pelo site 
www.caixa.gov.br/negociar.
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Baixada

FORMAÇÃO

ARTE

Senai Caxias lança curso para 
formar os profissionais do futuro
Sistema de Energias Renováveis capacita alunos na exploração de fontes limpas e começa em fevereiro

REPRODUÇÃO/RICHTER GRUPPE

Ao término do curso 
o formado estará 
capacitado a atuar em 
empresas do setor

A 
Firjan SENAI Caxias 
passa a oferecer, em 
2021, um novo cur-
so na área de Siste-

ma de Energias Renováveis. 
As aulas serão realizadas a 
distância e o uso de labora-
tórios e oficinas será feito no 
segundo semestre de 2021. 
As inscrições já estão abertas 
e terminam em 32 de feve-
reiro de 2021, quando terão 
início a aulas on-line.

No curso, o aluno vai 
aprender sobre as especifi-
cidades das formas limpas 
de energia no contexto ener-
gético atual e dos potenciais 
cenários futuros, incluindo 
projetos, montagem e ope-
ração, como também ferra-
mentas de gestão de ener-
gia e eficiência energética, 
imprescindíveis para saber 
como realizar estudos de 
impacto e incorporar as tec-
nologias renováveis e de efi-
ciência energética dentro do 
sistema de gestão global da 
empresa. Após a conclusão, 
o formado terá condições de 
buscar oportunidades em 
empresas de projeto, insta-
lação, operação, montagem 
e manutenção de sistemas 
de geração, transmissão e 
distribuição de energia elé-
trica de fontes renováveis de 
energia, entre outras.

São, ao todo, 40 vagas, 
com carga horária de 1.200 
horas, o que representa de 
um ano a um ano e  meio de 
estudos. Ao longo do ano le-
tivo, as 20 horas semanais 
exigidas em cada curso se-
rão divididas em 10 horas 
para o autoestudo, quando o 
aluno se dedica ao estudo in-
dividual na plataforma; seis 
horas (três vezes por sema-
na) para aulas on-line com 
instrutor e com a turma; e 
quatro horas (dois dias por 
semana) voltadas para tuto-
ria, quando o instrutor tira 
dúvidas com cada aluno.

AULAS PRESENCIAIS

O uso de laboratórios e ofi-
cinas ficará para o segundo 
semestre de 2021, quando 
está previsto o início das au-
las presenciais, e espera- se 
que a pandemia tenha sido 
vencida. 

As matrículas de todos os 
cursos EaD serão realizadas 
on-line. O aluno acessa o site 
dos cursos técnicos, escolhe 
o título, a escola, se cadas-
tra e faz a inscrição; depois 
anexa documentos e  demais 
processos necessários para a 
matrícula de forma virtual. 
Inscrições e cursos:  www.
firjansenai.com.br/cursorio/
portal/index.php

Os maiores artistas do mundo 
estarão em live do Caxias Shopping
Responsáveis pelo projeto, educadoras levam promovem um mergulho na História da Arte

DIVULGAÇÃO/CAXIAS SHOPPING

Encontro virtual vai mostrar 
artistas consagrados 

O Caxias Shopping realiza, 
amanhã, uma live sobre His-
tória da Arte com a participa-
ção das educadoras e histo-
riadoras Carolina Lauriano e 
Fernanda Lopes. O encontro 
virtual tem o objetivo de fa-
zer um movimento cultural 
que estimule a apreciação e 
cultura da arte por meio da 
educação, para provocar um 
verdadeiro mergulho na His-
tória da Arte. 

O encontro virtual vai 
tratar sobre artistas consa-
grados como Rafael Sanzio, 

Diego Velázquez, Édouard 
Manet, Claude Monet, Paul 
Cézanne, Pablo Picasso, 
Henri Matisse, Kazimir Ma-
levich, Joan Miró e Jackson 
Pollock. A transmissão acon-
tece às 17h. 

Responsável pela admi-
nistração do shopping, a 
Aliansce Sonae renovou em 
2020 o patrocínio a ArtRio 
Educação. A live vai aconte-
cer nos perfis do Instagram 
da ArtRio e do Caxias Sho-
pping, além do canal no You-
tube do shopping. 

OBRAS

O bairro Comendador receberá obras de 
urbanização e equipamentos de lazer

Magé tomada por 
obras de revitalização

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MAGÉ

A cidade de Magé recebe série de obras de revitalização

O bairro Comendador, no 
1º Distrito de Magé, tem 
passado por uma série de 
obras de revitalização. 
A medida pretende ofe-
recer mais segurança e 
maior qualidade de vida 
aos moradores da região 
e da cidade. 

No local, foi instalada 
uma academia da tercei-
ra idade. Na orla do canal, 
que é bastante utilizada 
para prática de atividades 
físicas, está sendo insta-
lado um guarda-corpo 
para prevenção de aciden-
tes. Na orla, ainda serão 
construídos espaços de 
convivência.  

“Estamos instalando 
o guarda-corpo, faremos 
uma limpeza geral no ca-
nal, porque as pessoas jo-
gam muito lixo, iremos 
revitalizar tudo. Teremos 
pracinhas também, para 
que fique um bairro mais 

agradável e limpo”, disse o 
diretor de obras da prefeitu-
ra de Magé, Eliseu da Silva. 

“A gente sente que as coi-
sas estão fluindo e melho-
rando. As pessoas da terceira 
idade fazem atividade física 
pela manhã. Até 22h, 23h, 
tem gente fazendo atividade 
física aí. É muito bom, por-
que valoriza o lugar e traz 
mais segurança, o lugar fica 
mais seguro”, comentou o 
funcionário público Carlos 
Basílio, que mora há 56 anos 
no bairro. 

DIVULGAÇÃO/CAXIAS SHOPPING

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MAGÉ
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