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ÚLTIMOS DIAS
Inscrições para escolas Firjan Senai, que 

oferecem Ensino Médio com curso técnico, só 

vão até a próxima segunda-feira. P. 2

UM ATO

QUE SALVA VIDAS
Moradores aderem a campanhas contínuas de doação de sangue e 
Magé alcança números extraordinários, mesmo durante a pandemia. P. 3



Baixada

Últimos dias para inscrições 
nas escolas Firjan Sesi e Senai
Oportunidade para concurso de ingresso no 1º ano do Ensino Médio com Curso Técnico

DIVULGAÃ§Ã£O FIRJAN

Podem concorrer às 

vagas jovens com 

renda familiar mensal 

bruta de até 1,5 salário 

mínimo

J
ovens do estado do Rio, 
que estejam cursando ou 
tenham terminado o 9º 
do Ensino Fundamental, 

têm até a próxima segunda-
feira (16), às 18h, para se ins-
crever no processo seletivo 

de 1.400 vagas gratuitas para 
o Ensino Médio da Escola 
Firjan SESI articulado com o 
Curso Técnico da Firjan SE-
NAI. As oportunidades estão 
distribuídas em 13 unidades, 
entre elas Duque de Caxias e 

Nova Iguaçu, para aulas em 
turno integral em 2021. O edi-
tal completo está disponível 
no site www.escolafirjansesi.
com.br/ensinomedio. 

No ato de inscrição, os in-
teressados devem fornecer 

uma autodeclaração de ren-
da familiar per capita bruta 
de até 1,5 salários mínimos e 
apresentar declaração de es-
colaridade ou certificado de 
conclusão do 9º ano do Ensi-
no Fundamental. O processo 

é aberto para a comunidade 
em geral, com prioridade de 
vagas para alunos da Escola 
Firjan SESI e para depen-
dentes de industriários ou 
ex-industriários.

As unidades de Duque de 

Caxias e Nova Iguaçu ofere-
cem 76 vagas ampla concor-
rência e 4 vagas para pessoas 
com deficiência, cada uma.

Mais informações também 
podem ser obtidas através do 
telefone 0800 0231 231.

Pré-matrículas e matrículas abertas em Belford Roxo
Secretaria Municipal de Educação divulga calendário para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA)

RAFAEL BARRETO/PMBR

A rede pública municipal conta com 44.225 alunos divididos entre 61 escolas e 41 creches

A Secretaria de Educação de 
Belford Roxo divulgou o calen-
dário de pré-matrícula e matrí-
culas para a educação infantil I 
(1 a 3 anos), Educação Infantil 
II (4 e 5 anos), Ensino Funda-
mental e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). O período para 
efetivação das matriculas novas 
será de 21 de dezembro a 15 de 
fevereiro dos estudantes para 
o Ensino Fundamental e EJA 
diretamente na unidade escolar 
pretendida. O município tem 
atualmente 61 escolas, 25 cre-
ches e 16 creches conveniadas 
que atendem 44.225 alunos.

No caso da educação in-
fantil, os pais ou responsáveis 
legais deverão realizar a pré
-matrícula no Cadastro Único, 
mediante o preenchimento de 
um formulário. em qualquer 
unidade escolar da rede muni-

cipal ou na Divisão de Central 
de Matrícula, na Avenida Ben-
jamin Pinto Dias, 610 (sede da 
Secretara de Educação).

A matrícula inicial deverá 
ser feita pelo responsável legal 
ou pelo próprio estudante, se 
maior de 18 anos. 

 NCópia da Certidão de Nasci-
mento ou Certidão de Casa-
mento e RG do estudante.

 NHistórico escolar ou declara-
ção, no qual deverá constar o 
ano de Escolaridade em que o 
aluno deverá cursar.

 NCópia do Comprovante de 
Residência/ atualização do 
endereço.

 NCópia do RG e CPF do 
responsável.

 NTelefone de contato.
 NTrês(03) Fotos 3x4 recentes.
 NCópia do comprovante do tipo 

Grupo Sanguíneo.

 NCópia do Laudo Médico para 
alunos com deficiência, Trans-
tornos Globais do Desenvolvi-
mento e Altas Habilidades ou 
Superdotação;

 NCópia da Carteira de Vaci-
nação (Educação Infantil e 1º 
segmento).

 NAtestado médico para Prática 
de Educação Física.

 NComprovação da regularida-
de com o Serviço Militar (aluno 
do sexo masculino, maior de 18 
anos).

 NCópia da Folha Resumo Ca-
dastro Único, se necessário.
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Baixada

Solidariedade e amor 
ao próximo traduzidos 
em (grandes) números 
Campanhas de doação de sangue em Magé já coletaram mais 
de 1.300 bolsas de sangue desde que começaram, em 2016

MATHEUS SANTANA/PREFEITURA DE MAGÉ

Mesmo com 
a pandemia, 
campanhas 
deste ano 
coletaram 264 
bolsas de sangue

A 
doação de sangue 
é um ato voluntá-
rio que pode aju-
dar a salvar muitas 

vidas, já que abastecem o 
estoque de bolsas de san-
gue que são utilizadas em 
transfusões para pacien-
tes com doenças crônicas e 
após acidentes graves. Com 
essa importância, a Prefei-
tura de Magé mantém há 
anos uma parceria com o 
Hemorio para realizar cam-
panhas para abastecer o es-
toque do município. 

Desde 2016 a parceria en-
tre o governo municipal e 
o instituto de hematologia 
realizou 14 campanhas na 
em Magé, totalizando 1.347 
bolsas coletadas, uma mé-
dia de aproximadamente 
96 coletas por campanha. 
No primeiro ano foram 

264 bolsas coletadas em 
três campanhas, em 2017 
foram realizadas apenas 

duas campanhas que resul-
taram em 182 coletas e em 
2018 foram 274 doações em 

três edições.
Em 2019 as campanhas 

foram inovadas e cada uma 

das três edições foi dividi-
da em 2 dias, o que levou ao 
recorde de 363 bolsas co-

letadas em um ano. Já em 
2020, devido à pandemia do 
coronavírus, as campanhas 
voltaram a ser realizadas em 
apenas um dia, mas os ma-
geenses continuaram fazen-
do bonito e fecharam o ano 
com 264 coletas realizadas. 

A  hemoterapeuta  da 
Agência Transfusional de 
Magé, Leíse Pimenta, agra-
deceu aos mageenses por 
sempre estarem presen-
tes nas campanhas. “Nós 
sempre podemos contar 
com a população de Magé, 
quem sempre comparece 
em massa para nos ajudar. 
Muito obrigada a toda a po-
pulação de Magé, é um ato 
muito importante porque 
uma bolsa de sangue pode 
ajudar a salvar até 4 vidas. 
Contamos sempre com vo-
cês”, disse.

Setrab abre mais de 300 vagas de 
emprego na Baixada Fluminense 
Oportunidades em Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu e São João de Meriti

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

Candidatos precisam estar cadastrados no Sine para concorrer 

A Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda (Setrab) 
divulgou 326 oportunidades 
de emprego para a Baixada 
Fluminense e para a Região 
Metropolitana do Rio, por 
meio do Sistema Nacional de 
Emprego (Sine). Os interes-
sados precisam estar cadas-
trados no Sine e as oportuni-
dades são disponibilizadas 
de acordo com o perfil dos 
candidatos. 

Entre as vagas oferecidas, 
81 são para operador de cai-
xa, 20 para operador de pá 
carregadeira, 25 para ven-
dedor, 20 para ajudante de 
cozinha. Entre os municípios 
da Baixada contemplados es-
tão Belford Roxo, Duque de 
Caxias, Magé, Nova Iguaçu e 
São João de Meriti. 

Das 326 oportunidades, 
40 vagas são disponibiliza-
das por meio do Núcleo de 
Atendimento ao Deficiente 
(Nead), um setor da Setrab 
exclusivo para a captação e 
oferta de vagas para pessoas 

com deficiência (PcD). São 
vagas para administrador, 
advogado, atendente de te-
lemarketing, auxiliar de es-

toque, auxiliar de limpeza, 
caixa de loja, empacotador 
e operador de vendas. Para 
se candidatar a essas vagas 

é necessário apresentar lau-
do médico que comprove a 
deficiência. 

O painel completo com 
as vagas, exigências e lo-
calidades podem ser con-
feridos no site www.rj.gov.
br. Para consultar informa-
ções sobre remuneração e 
exigências de cada função, 
o candidato deve ser cadas-
trado no programa Sine e 
realizar a consulta pelos 
canais digitais Emprega-
brasil.mte.gov.br, no apli-
cativo Sine Fácil, ou ainda 
de maneira presencial em 
um dos postos que estão 
realizando o serviço. 

Esclarecimentos de dúvi-
das devem ser encaminha-
das para Central de Capta-
ção pelo e-mail vagas@tra-
balho.rj.gov.br. Candidatos 
às vagas PcD devem entrar 
em contato com o Núcleo 
Especial de Atendimento ao 
Deficiente, através do e-mail: 
nead@trabalho.rj.gov.br ou 
do telefone (21) 2334-9912.

Fim de semana de 
moda no TopShopping

DIVULGAÇÃO

Ação para potencializar o setor

A partir desta sexta-feira 
(13) e até o próximo do-
mingo, o Top Shopping, 
em Nova Iguaçu, promove 
o encontro Top Trendings, 
em parceria com a estilista 
Magda Cristina Luiz. A ação 
pretende potencializar a 
área produtiva de moda da 
Baixada Fluminense. Por 
conta da pandemia de Co-
vid-19, a edição deste ano 
terá a programação trans-
mitida pelo Instagram (@
topshopping_.). 

Na programação estão 
incluídas lives sobre moda 
e beleza, feira de negócios, 
tour nas lojas participan-
tes, com a influenciadora 
digital Janiellen Lopez e a 
consultora de moda Laís 
Mazzei. O evento acontece 
na sexta e no sábado, de 12h 
às 22h, e no domingo, das 
13h às 21h, este no Espaço 
D do shopping. 

As lives terão os temas 
Feira de marcas auto-

rais, A Moda e seus novos 

valores, Inspirações Top 

Trends, Tour de Promoção 

das lojas TopShopping e 
Marcas Autorais, este 

com a consultora de moda 
Laís Mazzei. 

Entre as marcas participan-
tes estão Clube Melissa, South 
&Co, Nalú Bijus, Bagaggio, 
Mafia Brasileira, Riachelo, 
Board Session, Gigante da Co-
lina, Contem 1g, Instituto Lígia 
de Almeida, Walter Coiffeur, 
Mônica Andrade bijus, Lize 
Arte Reborn, Artezz, Jô Arte 
com Amor, RS Atelier e Aces-
sórios, Laço Violeta, Mônica 
Designer, Biscuit, Dê Prata, 
Brecho Frida Winehouse, X 
Formas Acessórios, Divertido 
Baby. O Top Shopping fica na 
Avenida Governador Rober-
to Silveira, nº 540, Centro de 
Nova Iguaçu.

O DIA I SEXTA-FEIRA, 13.11.2020    3


