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PARA GARANTIR A VAGA

Matriculados em cursos presenciais da 
Fundec de Caxias, suspensos em 2020, têm 

até hoje para confirmar matrícula. P. 2

FEIRA 

MOVIMENTA MAGÉ
AGRICULTURA FAMILIAR 

Com duas edições semanais, agricultores da região rural da Baixada 
levam produtos orgânicos de qualidade e apreços justo à população. P. 2



Baixada
DIVULGAÇÃO

Feira da 
Agricultura 
Familiar: saúde 
e economia
Em Magé, duas vezes por semana, consumidor 
encontra produtos orgânicos mais baratos 

A feira movimenta a Economia da cidade e fortalece a Agricultura Familiar na área rural 

A
 Feira da Agricul-
tura Familiar de 
Magé é uma boa 
opção para quem 

quer consumir produtos 
frescos. Os feirantes estão 
às quartas, no Calçadão 
do Centro e, aos sábados, 
em Piabetá, com vários ti-
pos de produtos como le-
gumes, frutas, temperos, 
ovos, mel, entre outros.

Para melhorar as condi-
ções de trabalho do segmen-
to nas duas feiras, a secre-
taria municipal de Agricul-
tura Sustentável se reuniu, 
na última semana, com uma 
comissão dos feirantes. O 

saldo do encontro foi con-
siderado positivo pelos dois 
lados. A secretaria chegou 
a sugerir que os feirantes 
se organizem em uma asso-
ciação para participar mais 
efetivamente das políticas 
públicas para o setor.

“Podemos garantir pre-
ços mais acessíveis porque 
a comercialização é direta, 
ou seja, de nós, produtores, 
para os consumidores. Além 
disso, é claro, oferecer pro-
dutos frescos”, disse o agri-
cultor Leonardo Filgueira, 
do Sítio Cantinho do Céu, na 
Vala Preta, 3º distrito (Rio 
do Ouro), que comercializa 

legumes, frutas, ovos e até 
pão caseiro.

MATA DA FEIRA

Na barraca do Leonardo, é 
possível encontrar, por exem-
plo, uma embalagem com 
700 gramas do famoso palmi-
to pupunha a R$ 12, quando 
um pote de palmito comum 
e industrializado com a me-
tade da quantidade custa em 
torno de R$ 15 em um super-
mercado tradicional.

Já na barraca da Marcile-
ne Echer, do Sítio Santo An-
tônio, em Rio dos Cavaleiros, 
localizado também no 3º dis-
trito, os destaques ficam por 

Drive In de humor agita 
Duque de Caxias no 
próximo sábado
Espetáculo dirigido por Léo Gama será montado no 
estacionamento do Hotel Matiz Multi Suítes, na Washington Luís
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Desta vez, Gustavo Ariel recebe a visita dos humoristas Rafa Danone e Gustavo Teixeira 

Duque de Caxias vai rece-
ber, no próximo sábado, dia 13, 
às 20h30, a 2ª edição do Teatro 
Drive In - Festival de Humor, 
do produtor Léo Gama. O even-
to será comandado pelo humo-
rista Gustavo Ariel e montado 
no estacionamento do Hotel 
Matiz Multi Suites, na Rodovia 
Washington Luís, 2.500.

Desta vez, Ariel traz como 
convidados os também hu-

moristas Rafa Danone e Gus-
tavo Teixeira. 

O idealizador do even-
to, Léo Gama, atua há oito 
anos como produtor cul-
tural e já realizou shows e 
peças de artistas como Tom 
Cavalcante, Paulinho Gogó, 
Nany People, Luiz Fernan-
do Guimarães, Hélio de la 
Peña, Ana Rosa, Sérgio Mal-
landro, entre outros. 

SERVIÇO

Drive In - Festival de Humor
Sábado, 13 de fevereiro, às 
20h30
Estacionamento do Hotel Ma-
tiz Multi Suites
Rodovia Washington Luís, 
2.500
Ingressos: sympla.com.br
Preço: R$ 25
Mais informações: (21) 
98933-5262.

conta da goiaba vermelha a 
R$ 5 o quilo (preço médio do 
mercado gira em torno de 
R$ 8) e a batata doce fortifi-
cada (rama distribuída pela 
Secretaria de Agricultura 
de Magé em parceria com a 

Embrapa aos pequenos pro-
dutores de Magé) e popular-
mente conhecida como ba-
tata cenoura, pela coloração 
interna e sabor semelhante. 
O quilo da batata cenoura 
custa R$ 4.

SERVIÇO

A Feira da Agricultura Fa-
miliar acontece às quar-
tas, no Centro de Magé, 
das 7h às 16h30; e a de 
Piabetá, aos sábados, das 
7h às 14h.

Matriculados nos cursos da 
Fundec precisam confirmar vaga
Confirmação de 
matrícula para 
cursos presenciais 
de 2020 só até hoje

Os estudantes matriculados 
em 2020 para as 19 mil va-
gas oferecidas pela Fundec 
(Fundação de Apoio à Escola 
Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Po-
líticas Sociais), nos cursos 
presenciais, interrompidos 
em virtude da pandemia de 
covid-19, só terão a matrí-
cula garantida em caso de 
confirmação.

É necessário acessar o site 
da Fundec (www.fundec.
rj.gov.br/confirmacao_ma-
triculas.php) e confirmar o 
interesse em estudar na Fun-
dação em 2021. 

O aluno também tem a 
opção de comparecer ao 

Os cursos presenciais foram interrompidos por causa da pandemia
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Centro de Ensino mais 
próximo de sua residência. 
Os interessados terão até 
a esta quarta-feira, dia 10 
de fevereiro, para realizar 
a confirmação. No ato, o 
estudante deve informar 

o CPF para que a vaga seja 
garantida.

Para mais informações, 
acesse o site da Fundec 
(www.fundec.rj.gov.br) ou 
entre em contato através do 
Whatsapp (21 97464-6089).

Câmara de Itaguaí aprova lei 
que cria auxílio emergencial
Projeto segue para o Executivo, que terá 15 dias para dar seu parecer

Em sessão ordinária rea-
lizada na terça-feira, a Câ-
mara Municipal de Itaguaí 
(CMI), aprovou, por unani-
midade, a lei 3.919, que ins-
titui o auxílio emergencial 
na cidade para pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de e que estejam inscritas 
no cadastro da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social. A lei segue para o 
Poder Executivo para a 
sanção do prefeito Rubem 
Vieira (Podemos), que tem 
15 dias para devolução à Câ-
mara com a sua apreciação.

No texto, fica estabe-
lecido que o auxílio a ser 
pago não poderá ser infe-
rior a R$ 300 mensais e 
deve durar enquanto es-
tiver em vigor o estado de 
emergência na cidade.

A lei foi aprovada em dis-
cussão final graças ao pedi-

Aprovação foi em sessão extraordinária, ocorrida na terça-feira
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do de dispensa de interstício 
da matéria, o que desobriga a 
tramitação do projeto em três 
sessões. O pedido, aprovado 
em plenário, foi feito pelo ve-
reador Julinho (PSC).

O presidente da CMI, Ha-
roldo Jesus (PV), disse que o 
munícipio arrecadou cerca 
de R$ 50 milhões em dezem-
bro de 2020, e, possivelmente, 

R$ 75 milhões em janeiro de 
2021 e não será problema para 
o governo municipal pagar o 
benefício. 

Procurada pela reporta-
gem, a Prefeitura de Itaguaí, 
via assessoria de comunica-
ção, disse não tem ainda uma 
posição oficial a respeito do 
assunto e que, assim que tiver, 
encaminhará para a imprensa.
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