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APERFEIÇOAMENTO
Naves do Conhecimento abrem 8 mil  
vagas virtuais para cursos e palestras 

gratuitos, em diversas áreas. P. 2

BANGU SHOPPING / DIVULGAÇÃO

DETRAN REABRE POSTOS EM DIVERSOS PONTOS DO ESTADO. P. 2

SAÚDE!

ESTÁ DE VOLTA
FEIRA ORGÂNICA 

Bangu Shopping realiza eventos de venda de produtos in natura 
e de adoção de animais todo segundo domingo do mês. P. 3



Zona Oeste

Postos do Detran na Zona Oeste 

vão reabrir no fim de semana
Unidades de Campo Grande, Barra e Recreio terão serviços de habilitação. Serão 5 mil vagas no estado

FOTOS DIVULGAÇÃO

Em todo o Estado do Rio, o Detran vai disponibilizar 5 mil vagas durante mutirão de serviços no fim de semana. Procedimentos oferecidos são referentes à Carteira de Habilitação

N
o mês de novembro, 
mais de 90 postos 
do Departamento 
de Trânsito (Detran) 

que oferecem serviços de ha-
bilitação serão reabertos, na 
última fase de retomada das 
atividades. A cidade do Rio e 
outros 12 municípios vão re-
ceber mutirão com 5 mil va-
gas para procedimentos refe-
rentes a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), marcan-
do a reabertura. 

A cada semana, seguindo 
os protocolos de saúde, novos 
postos serão reabertos. A par-
tir de amanhã, reabrem as uni-
dades do Aerotown, na Barra 
da Tijuca; do Américas Sho-
pping, no Recreio dos Bandei-
rantes; e do West Shopping, 
em Campo Grande. Postos no 
Shopping da Penha e da Gávea 
e em Angra dos Reis, Belford 
Roxo, Cabo Frio, Campos do 
Goytacazes, Itaboraí, Itape-
runa, Niterói, Nova Iguaçu, 
Petrópolis, Três Rios, Macaé 
e Volta Redonda, também vol-
tam a funcionar. 

Nos 17 postos que retomam 
as atividades amanhã, estarão 
disponíveis serviços como re-
novação da carteira de moto-
rista; primeira e segunda vias 
de CNH; adição e mudança de 
categoria; e troca da permis-
são pela definitiva e alteração 
de dados com inclusão de ati-
vidade remunerada. Este é o 
quarto mutirão realizado nos 
fins de semana para reduzir a 
demanda que não foi atendida 
durante a pandemia. 

“Verificamos que a procu-
ra por serviços de habilitação 
estava muito alta nessa rea-
bertura e, por isso, optamos 
por um mutirão só com pro-
cedimentos deste setor. Se, 
ao fim de novembro, mesmo 
com os mutirões dos fins de 
semana, identificarmos que 
a demanda acumulada na 
pandemia continua grande, 
continuaremos com as vagas 
extras aos sábados e domin-

Naves do Conhecimento abrem 8 mil vagas virtuais
Secretaria vai oferecer cursos e palestras gratuitas, em diversas áreas. Todas as atividades têm emissão de certificados de conclusão

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

Unidades de Santa Cruz, Vila Aliança e Padre Miguel já estão abertas

A Secretaria Municipal da 
Pessoa com Deficiência e 
Tecnologia (SMDT) abriu 
oito mil vagas para cursos e 
palestras on-line das Naves 
Virtuais do Conhecimento. 
Os cursos oferecidos são vol-
tados para as áreas de robóti-
ca, games, empreendedoris-
mo e redes sociais. As pales-
tras serão direcionadas para 
as áreas de endomarketing, 

design e programação. 
Apesar das unidades de 

Santa Cruz, Vila Aliança e 
Padre Miguel, na Zona Oeste 
da cidade, e de Irajá, Penha 
e Madureira, na Zona Norte, 
estarem abertas, os cursos e 
palestras continuam sendo 
oferecidos no modelo virtual 
para evitar aglomeração nas 
Naves. Todos os cursos são 
gratuitos e os alunos ga-

nham certificados de con-
clusão ao fim das aulas. 

Para ter acesso a outras 
informações sobre os cursos 
e palestras, e realizar a ins-
crição, basta acessar o site 
www.navedoconhecimen-
to.rio. Para usar os serviços 
das naves presencialmente 
é necessário realizar o agen-
damento de utilização dos 
serviços da LanTable e da Bi-

blioteca Digital. O usuário só 
poderá entrar na unidade de 
ensino com o horário previa-
mente marcado. 

Os serviços também po-
dem ser acessados pelo apli-
cativo NavesAPP, para os sis-
temas Android e iOS, além 
do site e do WhatsApp das 
Naves, que podem ser con-
sultados no site da Prefeitura 
do Rio (www.prefeitura.rio).

gos”, explicou o presidente do 
Detran, Adolfo Konder. 

Cerca de 6 mil pessoas já 
foram atendidas nas vagas 
extras dos fins de semana. O 
Detran reforça que é preciso 
respeitar o horário agenda-
do, sem antecipação, para 
que não ocorram filas e aglo-
meração. O departamento 
também pede para que as 
pessoas não levem acompa-
nhantes aos postos. 

Os serviços de habilitação 
precisam ser agendados nos 
telefones 3460-4040, 3460-
4041 e 3460-4042, ou pelo site 
www.detran.rj.gov.br. O posto 
do Detran no Aerotown fica na 
Avenida Ayrton Senna 2.541. 
A unidade do West Shopping 
é na Estrada do Mendanha 
555 e a do Américas Shopping 
fica na Avenida das Américas 
15.500. O mutirão acontece 
das 10h às 17h.

Ao todo, o Detran reabriu 17 postos em todo o estado, sendo três deles na Zona Oeste da cidade do Rio Objetivo da ação do órgão é reduzir demanda não atendida durante a pandemia do novo coronavírus

2    SEXTA-FEIRA, 6.11.2020  I  O DIA



Zona Oeste

Eventos voltam a fazer parte do 
calendário do Bangu Shopping
Estabelecimento comercial promove feiras orgânica e de adoção de animais já a partir de domingo

FOTO BANGU SHOPPING / DIVULGAÇÃO

Feira acontecerá sempre no segundo domingo de cada mês e vai oferecer aos consumidores produtos 100% orgânicos in natura e outros itens, como pães, cookies, bolos e geleias

A 
partir de domingo, a 
Feira Orgânica retor-
na ao Bangu Shopping. 
O evento é organizado 

por uma cooperativa de produ-
tores e volta a ser realizado após 
a liberação de feiras e eventos 
na cidade do Rio. O evento 
acontecerá sempre no segundo 
domingo do mês, das 11h às 17h. 

A feira já era realizada há 
dois anos, por meio de uma 
parceria entre o Bangu Sho-
pping e a Rede Carioca de 
Agricultura Urbana (Rede 
CAU), um movimento social 
que agrega pessoas e orga-
nizações para a defesa da 
agroecologia nas cidades, 
em defesa do consumo ético 
e responsável. 

O evento vai contar com 
produtores que trabalham 
com cultivo de alimentos 
saudáveis, sem o uso de agro-
tóxicos. Na feira, os consu-
midores poderão comprar 
produtos 100% orgânicos in 
natura, como frutas, verdu-
ras e legumes, além de pães, 
cookies, bolos e geleias, en-
tre outros. A feira será feita 
na portaria 4, próxima a Via 
Mia e a visitação é gratuita. 

Ainda domingo, o Ban-
gu Shopping, em parceria 
com a Secretaria de Prote-
ção aos Animais e da ONG 
RJ Pet, promove uma feira 
presencial para a adoção de 
cachorros e gatos. A cam-
panha também acontecerá 
sempre no segundo domin-
go de cada mês. O shopping 
destaca que, além de um ato 
de amor, a adoção deve ser 
um ato de responsabilidade. 

De acordo com dados da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), somente no 
Brasil, existem mais de 30 
milhões de animais abando-
nados, sendo aproximada-
mente 10 milhões de gatos e 
20 milhões de cachorros. 

“Atuar junto a ONGs, pro-
tetores e sociedade criando 
projetos, estruturas e ferra-
mentas que auxiliem o tra-
balho voltado para a causa 

animal sempre foi e conti-
nua sendo uma de nossas 
prioridades”, afirma Monica 
Freitas, gerente de marke-
ting do Bangu Shopping. 

Os interessados na adoção 
precisam ter idade maior que 
18 anos, estar munido de do-
cumento oficial com foto, CPF 
e comprovante de residência, 
além de assinar um Termo de 
Adoção. Os gatos só poderão ir 
para  lares telados. A feira vai 
acontecer na Portaria 1, em 
frente a Fashion Biju, das 13h 
às 17h. O Bangu Shopping fica 
na Rua Fonseca 240. Evento conta com produtores de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos Feira orgânica tem visitação gratuita e acontece na portaria 4

Rio Fashion Day começa e expositores trazem novidades
Feira que se inicia terá 90 marcas de moda, artesanato e decoração, além de 15 de gastronomia. Evento vai até domingo, na Barra

DIVULGAÇÃO

Frequentadores terão opções de moda masculina, feminina e infantil; acessórios, calçados e muito mais 

res, possibilitando novida-
des para os nossos clientes”, 
explicou Andreia. 

O evento contará com 
controle de lotação e entra-
da única, aferição de tempe-
ratura de clientes e exposito-
res, totens de álcool em gel 
distribuídos em todo o local. 
As barracas de comida terão 
proteção entre o público e o 
produto, higienização nas 
mesas a cada uso com álcool 
em gel 70% e distanciamento 
de 4 m² entres as mesas. O 
uso de máscara é obrigatório 
para todos. 

A entrada no Rio Fashion 
Day será gratuita e todas as 
marcas aceitarão compras 
nos cartões de crédito e dé-
bito. Hoje, o horário de fun-
cionamento será das 16h às 
21h. Amanhã e domingo, 
das 13h às 21h. O Aerotown 
Barra fica na Avenida Ayr-
ton Senna 2.541. A entrada é 
gratuita e o local conta com 
estacionamento.

A Rio Fashion Day, uma das 
maiores feiras de moda e 
gastronomia do Rio, come-
ça hoje e vai até o domingo, 
no Aerotown, na Barra da 
Tijuca. Nesta edição, os ex-
positores da feira apostam 
em novidades para mudar o 
cenário provocado pela pan-
demia do novo coronavírus. 

Ao todo, o evento terá 90 
marcas de moda feminina, 
masculina, acessórios, cal-
çados, moda infantil, moda 
praia, moda fitness, artesa-
nato, decoração, além de 15 
de gastronomia e cerveja ar-
tesanal. No cardápio da área 
gastronômica, os chefs vão 
preparar hambúrguer ar-
tesanal, massas, churrasco, 
sanduíches e doces gourmet. 

O dono da Bourn Burger, 
Alberto Helbourn, conta que 
durante o período de parali-
sação por conta da pandemia, 
testou novidades em casa. Se-
gundo ele, a hamburgueria 
vai apresentar o conceito de 

que para comer bem, não é 
preciso comer muito, que bas-
ta comer o que é bom e bem 
feito. No cardápio do evento, 
o clássico da Bourn, com os 
lanches “Australiano” e “Ame-
ricano”, além da maionese ar-
tesanal feita por Alberto. 

“A expectativa é alta, até 
por conta desses meses que 
todos tiveram que diminuir 
o ritmo das suas atividades 
econômicas em função do 
que aconteceu no mundo. 
Está todo mundo depositan-
do nesse evento suas apos-
tas porque é o primeiro de-
pois de tudo que aconteceu. 
O que estamos esperando é 
que realmente o Rio de Ja-
neiro responda a essa pri-
meira iniciativa de manter 
viva a chama dos eventos. 
É muito importante para o 
Rio, tanto economicamen-
te, quanto no que se refere 
à interação das pessoas”, de-
clarou o empresário. 

Além do retorno financei-

ro, que foi afetado pelo isola-
mento social, Andreia Brito, 
da loja de roupas Turmalina, 
espera que a feira a ajude a 
conquistar mais clientes e 
aprender sobre diferentes 
tendências de moda. Para 
ela, apesar dos abraços e 

apertos de mão ainda serem 
evitados, o calor humano de 
um sorriso e da cordialidade 
são um caminho para atrair 
novos consumidores. 

“Participar do Rio Fashion 
Day com certeza nos traz ex-
periências incríveis e noto-

riedade para quem partici-
pa dele. Eu vejo como uma 
oportunidade de gerar retor-
no financeiro, sem ter que fi-
car preso à um determinado 
local, e ela nos faz conhecer 
os mais diversos lugares e 
tendências para os vendedo-
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