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EDUCAÇÃO PARA Curso de Empreendedorismo 
da Academia Fundec de 

Ensino à Distância, em Duque 
de Caxias, oferecerá 160 mil 

vagas este ano. Matrículas 
começam dia 25. P. 2EMPREENDER

Baixada
ODIA I SEXTA-FEIRA, 8/1/2021    n site: odia.com.br    n tel.: 2222-8000

HORA DA MATRÍCULA
Responsáveis têm até o dia 13 de janeiro para 
efetivar matrícula de alunos com deficiência 

em Duque de Caxias. P. 2
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Responsáveis pelos estudantes têm até o 
dia 13 de janeiro para realizar a efetivação

Duque de Caxias inicia 
matrícula para alunos 
com deficiência

DIVULGAÇÃO

Ainda não há data definida para a volta das aulas presenciais

A secretaria municipal de 
Educação de Duque de 
Caxias iniciou a fase de 
efetivação da matrícula 
de alunos com deficiência, 
transtornos globais do de-
senvolvimento, altas ha-
bilidades e superdotação. 
Os responsáveis têm até 
o dia 13 de janeiro. Para 
conferir a lista dos con-
templados é necessário 
acessar o site www.sme-
duquedecaxias.rj.gov.br
Segundo o calendário ofi-
cial de matrícula, a par-
tir do dia 14 de janeiro de 
2021 será realizado o sor-
teio público para alunos 
de 1 a 3 anos de idade, mo-
dalidade Ensino Infantil, 
nos quatro distritos da ci-
dade. O documento tam-
bém informa que no dia 
20 de janeiro será divul-

gada a lista dos contempla-
dos na 1ª fase no portal da 
secretaria.
A Secretaria de Educação 
visa atender a todos de ma-
neira democrática, já que 
todo o processo é feito de 
maneira digital. Quem ti-
ver dúvidas sobre os proce-
dimentos para realização 
de matrícula no município 
pode ligar para a Coordena-
doria de Assistência ao Edu-
cando da SME (2771-6787).

Sem cortejo, Mestre Pedro recebe 
homenagem no Dia de Reis
Líder da Folia de Reis Estrela do Oriente celebra 85 anos e promete continuar tradição

DIVULGAÇÃO

Mestre Pedro lamentou não ser possível realizar o cortejo este ano por causa da pandemia da Covid-19

Principal nome da Folia de 
Reis em São João de Meriti, 
mestre Pedro, líder da Estre-
la do Oriente—Deus é Nosso 
Guia, recebeu foi homena-
geado na quarta-feira, Dia de 
Reis. Por conta das restrições 
a aglomerações em preven-
ção ao contágio da Covid-19, 
o evento, promovido pela se-
cretaria de Cultura e Igualda-
de Racial, foi restrito e com 
poucas pessoas.
Este ano, o tradicional desfile 
que faz referência à visita dos 
três Reis Magos ao Menino 
Jesus após seu nascimento, 
não foi realizado. Entretan-
to, a pasta não deixou a data 
passar despercebida pois, 
além de marcar o dia da fes-
ta, o objetivo também foi co-
memorar o aniversário de 
mestre Pedro, que completou 
85 anos na terça-feira, dia 5.
Representando a secretaria 
de Cultura e Igualdade Ra-
cial, o superintendente Frei 
Tatá, ressaltou a importân-
cia da data. “Nosso prefeito, 
tem esse compromisso com a 
cultura na cidade. É preciso 
fazer nosso trabalho por essa 
tradição”, disse.
Em entrevista, mestre Pedro 
lamentou não poder fazer o 
desfile por conta da pande-
mia, mas se disse feliz em re-
unir amigos e colaboradores.
“Estamos segurando a pete-
ca. Mesmo com 85 anos eu 
vou segurar até o final. Já 
foram vários eventos aqui 
em São João e não posso re-

clamar de não ter este ano, 
afinal essa doença só Deus 
pode ‘consertar’. Eu já falei, a 
minha folia não vai acabar”, 
afirmou mestre Pedro.

CORTEJO DE FÉ
A Folia é uma tradição cató-
lica vinda de Portugal e Es-
panha, que faz referência à 
visita dos três Reis Magos ao 
Menino Jesus, após seu nas-
cimento. No Brasil, a celebra-
ção marca os festejos entre 
o natal e o Dia de Reis (6 de 

janeiro), e pode ser vista em 
cortejos de pedintes, can-
tando versos religiosos ou 
humorísticos, como os autos 
sacros, com motivos sagra-
dos da história de Cristo.
Durante os desfiles, o grupo 
passeia cantando músicas 
pelas ruas. Em São João de 
Meriti, ele sai do único pon-
to que ainda preserva a ma-
nifestação cultural, a sede 
da Estrela do Oriente Deus 
é Nosso Guia, no bairro Vila 
São José.

Estamos segurando 
a peteca. Mesmo 
com 85 anos eu vou 
segurar até o final. Eu 
já falei, a minha folia 
não vai acabar” 
MESTRE PEDRO

Cresce busca por curso de 
empreendedorismo na Fundec
Após crescimento de 150% na procura,  Fundação vai oferecer mais de 160 mil vagas este ano 

DIVULGAÇÃO

Além de Empreendedorismo, Fundec também oferece  Alfabetização Digital, Segurança Cibernética e Internet de Todas as Coisas

E
m 2020, os brasilei-
ros buscaram ativida-
des empreendedoras 
como uma alternativa 

de renda, em uma tentativa 
de driblar a crise provocada 
pela pandemia da Covid-19. 
Em razão disso, o curso de em-
preendedorismo da Academia 
Fundec de Ensino à Distân-
cia, em Duque de Caxias, foi 
o que mais recebeu matrícu-
las, representando um salto 
de 150% em comparação com 
os 12 meses de 2019.

O coordenador dos cursos 
a distância da fundação, José 
Leandro, disse que o curso de 
empreendedorismo é o divi-
sor de águas entre o amadoris-
mo e a profissionalização dos 
alunos que finalizaram as ati-
vidades no ambiente digital.

“Eu tenho contato com alu-
nos que concluíram o curso 
de empreendedorismo e a 
sensação de todos é a mes-
ma: sentiram-se, de fato, em-
presários. Essa capacitação é 
muito necessária. Antes disso, 
empreender era considerado 
uma atividade secundária. 
Atualmente, esse panora-

ma mudou. Eles enxergam o 
negócio como remuneração 
principal, rendimento que 
sustenta a família”, comple-
mentou o coordenador.

Segundo o vice-presidente 
da Fundec, Jonas Santana, o 
empreendedor lida a todo o 
tempo com riscos e incerte-
zas e a falta de conhecimen-
to pode ser um agravante em 
inúmeras etapas do negócio.

“Portanto, facilitar a toma-
da de decisão nesses proces-
sos é o papel da Educação, 
ferramenta cujo objetivo é 
preparar o indivíduo para o 
mercado de trabalho para que 
ele antecipe todas as dificul-
dades que pertence à área, mi-
nimizando riscos e potenciali-
zando os ganhos”, disse Jonas.

MAIS VAGAS
Este ano, a Fundec terá au-

mento da oferta de vagas, que 
vai chegar a 160 mil. Além do 
curso de Empreendedorismo, 
a Fundação oferece outros 
quatro: Alfabetização Digital, 
Fundamentos em Segurança 
Cibernética, Introdução à Se-
gurança Cibernética e Intro-
dução à Internet de Todas as 
Coisas.

SERVIÇO
A primeira rodada de ma-

trículas terá início no dia 25 
ded janeiro. Para mais infor-
mações, acesse o site (www.
fundec.rj.gov.br) ou entre em 
contato através do WhatsApp 
(97464-6089).

“Eles enxergam 
o negócio como 
remuneração 
principal, que 
sustenta a família”

A partir do dia 
14 de janeiro 
será realizado o 
sorteio público 
para alunos de 1 a 
3 anos de idade
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