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SEM REPROVAÇÃO
Secretaria de Educação de Guapimirim anuncia 

que todos os alunos da Rede Municipal serão 
promovidos à série seguinte. P. 02

MERGULHÃO

Fechado desde 2012, equipamento passou por uma reforma 
completa e agora será administrado pela prefeitura da cidade. P. 03

É REABERTO EM CAXIAS
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TopShopping promove 
o Novembro Azul

DIVULGAÇÃO

Programação tem 
como objetivo 

conscientizar os 
homens sobre o câncer 

de de próstata

Para alertar os homens so-
bre a importância do auto-
cuidado e evitar o câncer de 
próstata, o TopShopping, 
em parceria com a Cruz 
Vermelha de Nova Iguaçu, 
realizará a campanha No-
vembro Azul. 

A ação vai até o dia 30 de 
novembro e tem apoio de 
Drogarias Pacheco, A Nos-
sa Drogaria, Walter’s Bar-
bearia e Instituto de Beleza 
Lígia Almeida. 

Nos dias 4 e 6, a Cruz 
Vermelha de Nova Igua-
çu, distribuirá panfletos 
de conscientização e laços 
azuis, das 13h às 15h, na 
Portaria A. Também no 
dia 6, a Drogarias Pacheco 
estará no Espaço  Cowor-
king (3º piso), a partir das 
15h, realizando aferição de 
pressão arterial e orienta-
ções farmacêuticas. Já os 
clientes que realizarem ser-
viços na Walter’s Barbearia 
(3º Piso), no período de 21 a 
24 de novembro, até às 14h, 
ganharão uma massagem 
para os pés de 15 minutos.

Além disso, para fechar a 
programação de conscien-
tização ao Novembro Azul, 

os homens que forem ao Ins-
tituto de Beleza Lígia Almeida 
(1º Piso) para cortar o cabelo, 
no período de 25 a 30 de no-
vembro, ganharão um trata-
mento Redken.

Alunos da rede municipal de 
Guapimirim serão promovidos
Prefeitura garante que todos os estudantes estão recebendo os conteúdos regulares

DIVUKGAÇÃO

Alunos sem acesso à internet recebem material impresso

A Prefeitura de Guapimirim 
decidiu, por meio da secreta-
ria municipal de Educação, 
autorizada pelo Conselho 
Municipal de Educação, que 
todos os alunos sejam pro-
movidos para a série seguin-
te. A informação foi dada 
pela secretária de Educação, 
Regina Vidal. Ela explicou 
que desde o dia 7 de maio, 
conteúdos digitais foram dis-
ponibilizados para atender 
os alunos enquanto as aulas 
estão suspensas por tempo 
indeterminado, seguindo 
medidas de controle e com-
bate à Covid-19, pelo portal 
EducaOnline, no site da Pre-
feitura de Guapimirim.

“A ideia foi a de, mesmo 
com o distanciamento social 
e a quarentena que estamos 
vivendo imposta pela Pande-
mia do Coronavírus, manter 
a rotina escolar dos alunos, 
para que não tivessem maio-
res perdas de conhecimen-
tos. Foi criado um banco de 
dados com a participação de 
profissionais de toda a rede 
de ensino de Guapimirim 
através de um site. O mes-
mo conteúdo foi impresso 
para os alunos que não têm 
acesso a internet que, atra-
vés de um cronograma foi 
entregue, por agendamen-
to, a seus pais, para evitar 
aglomerações nas unidades 
escolares. Está sendo assim 
desde o mês de maio”, escla-
receu a Secretária.

A Rede Municipal de En-

sino de Guapimirim possui 
8.806 alunos, sendo 2.115 na 
Educação Infantil; 3.336, no 
1º segmento (1º ao 5° ano); 
2.543, no 2º segmento (6º ao 
9º ano); 780 na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA); e 32 
na Classe Especial. 

A equipe de coordenação 
pedagógica decidiu forta-
lecer os ensinamentos ad-
quiridos pelos alunos nas 
unidades escolares, com 
atividades auxiliadas pelos 

orientadores pedagógicos e 
professores.

Para os Coordenadores 
Educacionais e os do Depar-
tamento Pedagógico esta 
ferramenta é de extrema im-
portância para os estudan-
tes neste momento e que o 
processo de aprendizagem 
só acontece por meio de um 
relacionamento com muito 
carinho e dedicação entre 
professores e alunos, por 
isso, os profissionais estarão 

de prontidão, via aplicativo 
de mensagens, para sanar 
qualquer dúvida que venha 
surgir durante a realização 
das atividades.

A aproximação entre as 
famílias dos estudantes e 
os profissionais da Educa-
ção é de grande relevância. 
“Sabemos que a distância fí-
sica deve ser mantida, mas, 
para o sucesso desse projeto, 
todos precisam estar envol-
vidos.”É importante que as 
famílias assumam o compro-
misso em devolver o bloco 
de conteúdos já respondido, 
nas etapas anteriores, no ato 
de retirada das novas pro-
postas. Nossa maior preo-
cupação é que os responsá-

veis retirem o material nas 
escolas em que seus filhos 
estão matriculados, diaria-
mente das 8h ao meio-dia”, 
esclareceu a secretária de 
Educação.

Os responsáveis pelos alu-
nos da Classe Especial rece-
bem o material em suas re-
sidências. Basta entrar em 
contato com a direção das 
unidades escolares para que 
o conteúdo seja entregue no 
local desejado.

FOTOS DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MAGÉ

Barão de Iriri fica 
com segundo 
lugar em 
disputa entre 
300 unidades 
municipais e 
estaduais

Escolas foram avaliadas 
pela  Secretaria de 

Estado de Educação  
do Rio, União de 

Dirigentes Municipais 
de Educação e outras 

entidades do setor

A 
Escola Municipal 
Barão de Iriri, em 
Magé, ficou em 2º 
lugar na classifi-

cação estadual do Prêmio 
Gestão Escolar 2020, com 
pontuação de 99,6. Nesta 
etapa, participaram 92 es-
colas municipais e 208 da 
rede estadual. A avaliação 
final foi feita pela Secretaria 
de Estado de Educação do 
Rio, pela União de Dirigen-
tes Municipais de Educação 
e outras entidades do setor. 

“Após análise das notas 
atribuídas pelos avaliado-
res e ampla discussão, o Co-
mitê Estadual reconheceu 
os três ganhadores do Prê-
mio Gestão Escolar 2020 no 
Estado do Rio de Janeiro. 
Agradecemos às 92 escolas 
municipais que se inscreve-
ram e participaram do Prê-
mio e parabenizamos, em 
especial, a secretária Áli-
son, de Magé, pela coloca-
ção de sua escola, que, jun-
tamente com as outras duas 
escolas vencedoras estará 
representando o Estado do 
Rio de Janeiro na próxima 
etapa”, declarou a organiza-
ção da premiação. 

GESTÃO INOVADORA
A iniciativa visa a reco-

nhecer as experiências de 
gestão escolar significativas 
e inovadoras para a conti-
nuidade da aprendizagem 
no período de pandemia. 
Em primeiro lugar esteve o 
Colégio Estadual Nelson Pe-
reira Rebel, em Campos dos 
Goytacazes, e, em terceiro lu-
gar, o Instituto Superior de 
Educação do Rio de Janeiro. 
Magé foi representada por 
10 unidades da Escola Viva. 

“Parabéns a todas as uni-
dades que participaram 
do prêmio, relatando suas 
práticas que com certeza 
são inovadoras e fazem da 
Escola Viva a melhor rede 
de Educação Pública da Bai-

xada. Em especial, a gestora 
Carol da E.M. Barão do Iri-
ri e sua equipe, premiados 
em 2º lugar. Isso nos dá a 
certeza de que estamos no 
caminho certo, trazendo 
muito orgulho para nossa 
cidade, valorizando nossos 
profissionais e oferecendo o 
melhor aos nossos alunos”, 
declarou a secretária de 
Educação de Magé, Álison 
Brandão.

PROGRAMAÇÃO: 
04 E 06/11, QUARTA E SEXTA-FEIRA
Cruz Vermelha de Nova Iguaçu/RJ 
Distribuição de panfletos de conscientiza-
ção e laços azul.
Horário: das 13h às 15h.
Local: Portaria A.
 
06/11, SEXTA-FEIRA
Drogarias Pacheco
Serviços: aferição da pressão arterial e 
orientações farmacêuticas.
Horário: das 15h às 17h.
Local: Espaço Coworking.
 
 21 A 24/11, SÁBADO A TERÇA-FEIRA
Walter Barbearia
Os clientes que realizarem serviços na bar-
bearia até 14h, ganham uma massagem 
para os pés de 15 minutos.
Local: 3º Piso

25 A 30/11, QUARTA A SEGUNDA-FEIRA
Instituto de Beleza Lígia Almeida
Homens e rapazes que cortarem o cabelo 
ganham um tratamento REDKEN.
Local: 1º Piso.

O TopShopping fica na Av. Governador 
Roberto Silveira 540, Centro, Nova Iguaçu.

A rede Municipal 
de Ensino tem 
8.806 alunos 
matriculados 
atualmente 

Escola de Magé 
entre as melhores 
do Prêmio Gestão 
Escolar 2020
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Coca-Cola oferece mais mais de 200 vagas de emprego
Há vagas para 
operador de 
empilhadeira, 
motorista e outros

DIVULGAÇÃO

O grupo Coca-Cola Andina tem 11 fábricas e 19 centros de distribuição espalhados pelo Brasil

A Coca-Cola Andina está com 
mais de 200 vagas de empre-
go abertas para ajudante de 
entregas, motorista, auxiliar 
de pátio e operador de empi-
lhadeira, todas em regime de 
CLT, em Duque de Caxias. As 
oportunidades incluem sa-
lário fixo e comissões, plano 
de saúde, vale alimentação, 
ticket refeição e participação 
nos lucros.

Os interessados devem 
enviar currículo para recru-
tamentorj@koandina.com.

Para ajudante de entre-
gas são 120 vagas. O salário 

oferecido é de R$ 1.207,00 
mais comissão.

Para os candidatos a mo-
torista de entregas, a em-
presa busca pessoas com 
CNH D ou E, experiência 

na direção de caminhões e 
paga um salário fixo de R$ 
1.587,00 mais comissão. No 
total, são 80 vagas para a 
função.

Para operador de empi-
lhadeira, a Coca-Cola está 
com 30 vagas. O salário fixo 
é de R$ 1.849,00, e os candi-
datos precisam ter Ensino 

Médio Completo e curso de 
operador de empilhadeira 
concluído.

FÁBRICAS NO BRASIL
A Coca-Cola Andina é fa-

bricante dos produtos licen-
ciados pela The Coca-Cola 
Company no Brasil, Argenti-
na, Chile e Paraguai. O gru-
po tem 11 fábricas em ope-
ração — três delas no país, 
estando duas no Rio de Ja-
neiro, em Jacarepaguá e Du-
que de Caxias, e uma em São 
Paulo, em Ribeirão Preto —e 
19 Centros de Distribuição 
no estado do Rio de Janei-
ro, interior de São Paulo e 
do Espírito Santo.

SERVIÇO
Vagas na Coca-Cola
Currículos para: recruta-
mentorj@koandina.com

DIVULGAÇÃO

Marbel Araújo é sinônimo de superação exemplo para os amigos

Após 8 anos fechado, 
Mergulhão de Caxias é 
reaberto pela prefeitura
Passagem subterrânea 
ganhou dez novas bombas 
de drenagem para evitar 
alagamentos

O 
Mergulhão do Centro de Duque de 
Caxias voltou a funcionar no último sá-
bado. O local, que estava fechado desde 
2012, passou por reformas e agora vai 

ser administrado pela prefeitura. A passagem 
subterrânea ganhou dois novos elevadores, 
piso, iluminação em LED e dez bombas de dre-
nagem para impedir alagamentos. Diariamen-
te, passam pelo local cerca de 200 mil pessoas.

O Mergulhão de Duque de Caxias foi aber-
to em abril de 2009, para  facilitar os acessos 
dos pedestres para as Avenidas Presidente 
Vargas e Plínio Casado, chegando até o calça-
dão. O espaço era administrado pelo estado 
e sofria com diversos problemas estruturais, 
como alagamentos, iluminação precária e 
falta de segurança.

O mergulhão era administrado pelo estado e sofria de problemas estruturais, segundo a prefeitura de Duque de Caxias

As oportunidades 
incluem salário fixo, 
comissões, plano de 
saúde e participação 
nos lucros

Professora cria perfil no Instagram com 
dicas de economia doméstica e Ecologia

Moradora de Caxias  
se reinventa em meio 
à pandemia e dá dicas 
sobre sustentabilidade

Superação. A história de 
vida de Marbel Araújo 
pode ser muito bem de-
finida com essa palavra. 
Moradora de Duque de 
Caxias, a professora fez 
teatro musical amador e 
ministra aulas de dança 
criativa em escolas. Na 
igreja evangélica que fre-
quenta, leciona para jo-
vens, onde também criou 
o projeto social de dan-
ça para pré adolescentes 
Cristo em Cena.

Marbel é paciente au-
toimune com Leucope-
nia (redução de glóbulos 
brancos no sangue) que 
muitas vezes evolui para 
Pancitopenia (diminui-
ção de todas as células 
do sangue). Diante do 
momento decorrente da 
pandemia da Covid-19, 
Marbel Araújo criou o 
perfil no Instagram Aju-
da no Lar, com dicas úteis 
e fáceis para o cotidiano, 
utilizando também a res-
ponsabilidade ecológica, 

através do consumo cons-
ciente. O perfil já tem mais 
de seis mil seguidores. Di-
versos objetos como potes 
de sorvete e garrafas de vi-
dro são aproveitados.

“Costumo dizer que tudo 
é consumo, mas devemos 
pensar se realmente tem 
utilidade, para que não seja 
apenas influência da mídia. 
O perfil é um meio de aju-

dar as pessoas com dicas 
úteis e fáceis no lar. Além 
disso, expresso para as pes-
soas entenderem que nosso 
corpo é um lar e que requer 
cuidados tão ou mais dedi-
cados que a casa de tijolos, 
pois quem cuida da saúde 
mental, percebe as nuances 
da vida”, diz Marbel.

Com dicas de 
aproveitamento 
de materiais a 
professora ajuda o 
meio ambiente
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