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É HORA DE MATRICULAR
Escolas Firjan Sesi estão com matrículas 

abertas da Educação Infantil ao Ensino 

Médio, em Caxias e Nova Iguaçu. P. 3

RESISTÊNCIA
Festival no distrito de Imbariê, em Duque de Caxias, terá exposição de obras de arte em 
muros e shows com artistas da região. Tudo transmitido ao vivo pelo youtube. P. 3
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Nova Iguaçu recarrega cartões alimentação de alunos
A recarga automática de R$ 110 foi feita na sexta-feira e beneficia mais de 65 mil estudantes da rede pública municipal

DIVULGAÇÃO/PMNI

Os responsáveis receberam 
os cartões e não precisam 
voltar às escolas

A prefeitura de Nova Igua-
çu, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Semed), fez, na sexta-fei-
ra, a sexta fase da entrega 
de benefícios através da 
recarga de cartões alimen-
tação para mais de 65 mil 
estudantes das 141 unida-
des da rede municipal. Os 
cartões-alimentação foram 
recarregados, evitando que 
os responsáveis precisem ir 
até as escolas para buscar 
novos cartões, como acon-
teceu em agosto. A recarga é 
de R$ 110 por matriculado. 

O benefício só pode ser 
utilizado com despesas 
alimentícias na rede cre-
denciada. Assim, as famí-
lias poderão adquirir pro-
dutos da cesta básica que 
necessitam. 

A distribuição está sendo 
feita para auxiliar as famí-
lias devido à pandemia da 
Covid-19, já que os alunos 
estão com as aulas suspen-
sas desde o dia 16 de março. 

Em caso de qualquer 
eventual problema com os 
cartões, os responsáveis 
devem entrar em contato 
diretamente com as esco-
las, que estarão abertas nos 
dias 9 e 10 de novembro, de 
8 às 12h.

Empregos em recuperação
Segundo a Firjan, mais de 70% das vagas perdidas durante pandemia já foram reabertas

AGÊNCIA BRASIL/TOMAZ SILVA

O 
setor industrial do 
Rio de Janeiro foi 
responsável pela 
criação de 4.508 

postos de trabalho em se-
tembro seguindo a trajetó-

ria de recuperação dos em-
pregos em julho e agosto e, 
que já somou mais de 10 mil 
empregos. Os dados cons-
tam na plataforma Retra-
tos Regionais da Firjan, que 

traz recorte setorial e regio-
nal do mercado de trabalho 
fluminense todos os meses.

CONSTRUÇÃO CIVIL
Na Baixada Fluminense, 

72,7% das vagas na Indús-
tria e na Construção Civil 
fechadas durante a pan-
demia já foram reabertas 
- com destaque para a re-
gião de Nova Iguaçu, onde 

o indicador atinge 97,8% de 
recuperação. 

A plataforma Retratos 
Regionais tem como base o 
saldo de empregos formais 
disponibilizados no Cadas-

tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
do Ministério da Economia. 
Em painel setorial são dis-
ponibilizados dados especí-
ficos dos setores industriais.

Estudo da Firjan 
aponta para a 

recuperação de 
empregos na 

Construção Civil
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Festival de artes agita Imbariê
Faim Festival leva obras de artes aos muros de uma das localidades mais pobres de de Duque de Caxias
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D
epois de ter distribuído 
mais de 6 mil cestas bá-
sicas para a população, 
nos primeiros 6 meses 

da quarentena por causa da 
pandemia de Covid-19, o Faim 
- Festival de Artes em Imbariê, 
chega à sua 4ª Edição, em Du-
que de Caxias, e trará uma ex-
posição coletiva com mais de 
20 artistas visuais e programa-
ção musical exibidas no canal 
do festival no youTube.

Marcado por ter um dos 
menores Índices de Desen-
volvimento Humano (IDH) 
da Baixada Fluminense, Im-
bariê, distrito de Duque de 
Caxias, receberá entre os 
dias 19 e 21 de novembro, o 
Faim. O festival de artes que 
surgiu em 2017, trará uma ex-
posição coletiva chamada Eu 

Quero Respirar, que contará 
com obras de 20 artistas, a 
maioria morador da região. 
Nomes como Maxwell Ale-
xandre e Mulambo, expoen-
tes locais das artes, estão 
confirmados na exposição.

A programação musical 
será exibida pelo canal do 
Faim no youTube e terá no-
mes como a Dj Jacqueline e os 
cantores Kalebe Nascimento e 
João Azevedo. 

Escolas Firjan SESI estão com matrículas abertas
Ao cadastrar interesse na matrícula,  responsáveis e alunos podem fazer uma visita virtual à escola e conhecer o projeto pedagógico
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alunos, para uma reunião 
de interação on-line com a 
equipe pedagógica, além de 
uma visita virtual à escola. 
O primeiro contato também 
pode ser através de uma re-
união presencial e de uma 
visita guiada, respeitando 
os protocolos de segurança 
e distanciamento devido à 
Covid-19.

De acordo com Giovanni 
Lima, gerente de Educação 
Básica da Firjan SESI, par-
tindo de uma perspectiva de 
acolhimento e aproximação, o 
objetivo é conversar com pro-
fessores e conhecer a metodo-
logia, os diferenciais e com-
preender o projeto da escola. 
“Ninguém escolhe uma escola 
para o filho sem conhecer as 
pessoas que estão envolvidas, 
o projeto que está sendo de-
senvolvido e a proposta de 
educação que é defendida”, 
afirma Giovanni, ao explicar 
a importância desse primeiro 
contato com a unidade.

Continuam abertas aas ma-
trículas e rematrículas para 
2021 nas escolas Firjan SESI 
de Nova Iguaçu e Duque de 
Caxias, para alunos da Edu-
cação Infantil, do Ensino 
Fundamental e do Ensino 
Médio (3º ano). A novidade 
este ano é que o processo 
inicial poderá ser realizado 
virtualmente pelo site da 
Escola Firjan SESI (https://
escolafirjansesi.com.br/es-
colasesi/educacao-infan-
til-e-ensino-fundamental/
matriculas).

A rematrícula nas unida-
des para alunos regularmen-
te matriculados em 2020 vai 
até dia 30 de dezembro. Para 
alunos da Educação Básica 
Articulada com Educação 
Profissional (EBEP) com 
gratuidade regulamentar, a 
rematrícula será durante o 
mês de novembro. Apesar 
de a pré-matrícula poder ser 
realizada de forma remota, a 
renovação só é efetivada me-
diante assinatura do contra-
to, que deverá ser agendado 
para atendimento presencial 
pela unidade. Os alunos que 
não efetuarem a matrícula 
no período de renovação não 
terão asseguradas suas vagas 
para o próximo período leti-
vo, ficando sujeitos à dispo-
nibilidade de vagas.

Já as matrículas para no-
vos alunos prosseguem até 
31 de março de 2021. No 
site, os pais vão cadastrar 
o interesse na matrícula e, 
em seguida, serão convida-
dos, junto com os futuros 

SERVIÇO

 N FAIM - Festival de Artes 
em Imbariê

 N Data: 19 a 21 de Novembro

 N Local: https://www.ins-
tagram.com/faimfestival

 N Classificação: livre

 N Gratuito

SERVIÇO

 N Rematrículas

 N Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Mé-
dio (3º ano)

 N Data: Até 30 de dezembro 
de 2020

 N Matrículas Novas

 N Data: Até 31 de março de 
2021

Artistas do Faim vão 

ocupar os muros de 

Imbariê com arte

A rematrícula 

para alunos  

matriculados em 

2020 vai até 30 de 

dezembro
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