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EQUIPE COMPLETA
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Baixada cria projeto 
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microempreendedoras 
periféricas a cuidar da 

contabilidade e gestão 
financeira de seus 

negócios. P. 3
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Baixada

DUQUE DE CAXIAS

RECUPERAÇÃO

Prefeitura conclui obras que 
ajudarão a prevenir enchentes
Construção de galeria no canal Farias, em Saracuruna, foi concluída pela secretaria municipal de Obras

DIVULGAÇÃO/SMO

Foram instaladas redes de 
galeria pré-moldada em 
concreto armado que vão 
aumentar a capacidade de 
escoamento das águas nos 
dias de chuva forte

A 
secretaria munici-
pal de Obras (SMO) 
de Duque de Caxias 
conclui esta semana 

a construção de uma galeria 
de concreto em um trecho de 
1,2km do Canal Farias, em 
Saracuruna, no segundo dis-
trito. Segundo a prefeituira, 
a obra faz parte do progra-
ma de combate às enchentes, 

que vem atuando em todos 
os distritos na limpeza e de-
sassoreamento de rios e ca-
nais. Foram instaladas redes 
de galeria pré-moldada em 
concreto armado que vão au-
mentar a capacidade de es-
coamento das águas nos dias 
de chuva forte evitando, com 
isso, os transbordamentos 
e os alagamentos na região.

Sobre o trecho canalizado 
está sendo construído um 
parque com área de lazer. A 
prefeitura disse que o local 
vai ganhar pista de caminha-
da, ciclovia, playground, aca-
demia de ginástica, jardins 
e áreas para descanso com 
bancos e mesas, entre outros 
equipamentos. A SMO tam-
bém está realizando a limpe-

za e o desassoreamento do 
canal próximo ao deságue 
para aumentar o escoamen-
to das águas. 

Segundo a prefeitura, o 
programa de combate às en-
chentes foi iniciado em 2017 
e já limpou mais de 250 qui-
lômetros de rios, canais, cór-
regos e valões, facilitando o 
escoamento das águas nos 

dias de chuvas fortes, regis-
tradas durante o verão. O se-
cretário municipal de Obras, 
João Carlos Grilo, disse que 
as obras de canalização do 
Canal Farias estão sendo 
realizadas por administra-
ção direta, sem a contratação 
de empresa, e acompanha-
das de perto pelo prefeito 
Washington Reis (MDB).

Relatório aponta aumento na geração de empregos
Plataforma Retratos Regionais, da Firjan, mostra que Duque de Caxias gerou mais empregos do que perdeu, até novembro de 2020

DIVULGAÇÃO

A melhora na estatística, segundo o estudo, se deve aos serviços de catering, bufê e outros relacionados ao setor de alimentação

Duque de Caxias bateu re-
corde no número de empre-
gos gerados em 2020. De 
acordo com dados da Firjan, 
por meio da plataforma Re-
tratos Regionais, o municí-
pio gerou 2,6 mil empregos 
formais em novembro do 
ano passado. A alta nesse 
número colocou o municí-
pio em saldo positivo no acu-
mulado do ano. Ou seja, por 
enquanto, Caxias gerou mais 
empregos do que perdeu.

A melhora na estatística, 
segundo o estudo, se deve 
aos serviços de catering, 
bufê e outros relacionados 
ao setor de alimentação. Este 
setor gerou, em novembro, 
2.555 empregos. 

Entre as atividades que 
mais perderam empregos 
estão: transporte rodoviá-
rio coletivo de passageiros 
(-1.258); fabricação de cabi-
nes, carroceiras e reboques 
(-956); comércio varejista 
(-662); e restaurantes (-372).

EFEITO PANDEMIA

Nos meses de janeiro e fe-
vereiro de 2020, Duque de 

Caxias registrava um acumu-
lado positivo de 1,5 mil em-
pregos gerados. Com a che-
gada da pandemia do novo 
coronavírus, os números 
despencaram drasticamen-
te. Entre março e julho, fo-
ram perdidos 6,7 mil postos 
de trabalho formal.

A situação começou a 
melhorar a partir de agos-
to, quando Caxias gerou 2,1 
mil empregos. A partir de 
então, os números volta-
ram a crescer consideravel-
mente. No acumulado do 
ano de 2020, até novembro, 
os setores que mais cresce-
ram foram os de Alimenta-
ção e Serviços.

Com a chegada 
da pandemia do 
novo coronavírus, 
os números 
despencaram 
drasticamente

O local ainda 
vai ganhar pista 
de caminhada, 
ciclovia e 
academia de 
ginástica
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Baixada

‘Cria’ da Baixada, Ludmila Hastenreiter, criou um projeto de contabilidade e 
gestão financeira para ajudar micronegócios tocados por mulheres periféricas

P
rimeira da família a 
ir para a faculdade, 
Ludmila Hastenrei-
ter, resolveu fundar 

a Empoderamento Contá-
bil, negócio que foca em 
contabilidade e gestão fi-
nanceira de micronegócios 
liderados por mulheres pe-
riféricas. Ela, que sempre 
foi aluna de excelência e 
chegou a fazer um finan-
ciamento coletivo para cus-
tear a viagem que a levaria 
até a Ohio University, onde 
havia ganhado uma bolsa 
de estudos, decidiu usar 
seu talento para ajudar ne-
gócios periféricos, que so-
frem com barreiras sociais 
e raciais.

“Percebi que as mulhe-
res periféricas que são em-
preendedoras individuais 
precisavam receber infor-
mações de gestão financei-
ra e contábil, tudo em uma 
linguagem descomplicada. 
Comecei com ações volun-
tárias, eventos gratuitos, 
que faço até hoje, para le-

var algum conhecimento 
para elas. Com o tempo, de-
senvolvi uma consultoria 
personalizada a um preço 
bem popular, a partir de R$ 
97, para que elas possam 
trabalhar na formalidade, 
o que é muito importante 
até para que consigam em-
préstimos que possibilitem 
investir no próprio negó-
cio”, conta.

Mais de 2 mil mulheres 
foram fortalecidas com co-
nhecimento que as apoiam 
a transformar seus negó-
cios nesses três anos. Vá-
rios eventos gratuitos fo-
ram realizados de forma in-
dependente ou em parceria 
com coletivos, microem-
preendedoras e OSC’s (Or-
ganizações da Sociedade 
Civil). A iniciativa vem ga-
nhando cada vez mais es-
paço, como o convite para 
participar do projeto “Re-
percutindo Histórias”, do 
Grupo Globo, e de wor-
kshops com a organização 
da Copa América no Brasil.

 > Ludmila aumentou sua 
atuação nas redes sociais 
através de encontros on-
line, e divulgando con-
teúdo sobre empreendi-
mentos menores no seu 
Instagram @empodera-
mentocontabil. Isso aca-
bou fazendo com que ela 
fosse muito requisitada 
durante o isolamento so-
cial devido à pandemia 
da Covid-19. “A procura 
da mulher que quer saber 
como ter um CNPJ, como 
se tornar MEI (Micro 
Empreendedora Indivi-
dual) e como emitir nota 
fiscal cresceu bastante 
desde a pandemia. Sinto 
que, cada vez mais, a mu-
lher quer deixar de traba-
lhar com carteira assina-
da para conquistar uma 
fonte de renda sem abrir 
mão do contato com os 
filhos”, diz.

Demanda 
durante o 
isolamento

Percebi que as 
mulheres periféricas  
empreendedoras 
precisavam receber 
informações em 
uma linguagem 
descomplicada
LUDMILA HASTENREITER

Com sua atuação nas 
redes sociais, Ludmila 
foi muito requisitada por 
empreendedoras durante 
o isolamento social

ARQUIVO PESSOAL

Nilópolis dá posse aos novos secretários municipais 
Dos 19 escolhidos, além do Procurador Geral, pelo prefeito Abraão David Neto, o Abraãozinho (PSD), onze estão debutando na função

DIVULGAÇÃO

Os novos secretários tiveram seus nomes publicados sexta-feira

A prefeitura de Nilópolis 
publicou no Diário Oficial 
do Município, nesta sexta-
feira (8), a relação dos se-
cretários e do Procurador 
Geral nomeados pelo pre-
feito Abraão David Neto, o 
Abraãozinho (PSD). Entre 
os nomeados, 11 estão ocu-
pando o cargo pela primeira 
vez. Um deles, o secretário 
de Saúde Marco Aurelio Pe-
reira, garantiu que a cidade 
vai seguir o Plano Nacio-
nal de Imunização contra a 
Covid-19, que determina a 
prioridade a vacinação, na 
primeira fase, de idosos aci-
ma de 75 anos, pessoas com 
comorbidades, profissionais 

de saúde, pessoas em áreas 
críticas e moradores de rua. 

Ao  l ado  do  pre f e i to 
Abraãozinho e da vice-pre-
feita Flávia Duarte, ele vis-

toriou, na quinta-feira (7), os 
postos de saúde nos bairros 
de Chatuba e Cabral para ve-
rificar as condições das uni-
dades de saúde.

EMPREENDEDORAS

EMPODERANDO AS 

CONTAS 

SECRETÁRIOS

Procuradoria Geral
 N Dimitrius Mangeon

Desenvolvimento 
Social

 N Michelle Azevedo

Habitação
 N Diogo Menezes

Meio Ambiente
 N Dean Senra

Segurança Pública
 N Esmar Duarte França

Serviços Públicos

 N S i n e z i o  P e r e z 
Gonzalez

Obras e Urbanismo
 N Flávio Vergueiro

Fazenda
 N Sueli Barquette 

Cultura
 N Antônio Costa

Planejamento e 
Desenvolvimento 
Econômico

 N Marcio Gama

Governo
 N Caio de Araujo

Esporte e Lazer
 N Roberto de Barros 

Batista

Turismo
 N Maria Clecia Silva de 

Jesus

Controle Interno -
 N Marco Antônio Car-

mo Souza

Cidadania
 N Renato de Moraes 

Ribeiro

Defesa Civil
 N Douglas Alexandre 

da Silva

Transporte
 N Ricardo Gallego

Saúde
 N Marco Aurelio Pereira

Administração
 N Romeu Lima

Trabalho
 N Eduardo Amorim
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