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EDUCAÇÃO INFANTIL
Sesc Nova Iguaçu tem 73 vagas gratuitas para os turnos 
da manhã e tarde, em turmas divididas por idade: 3, 4 e 

5 anos completos em 31 de março de 2021. P. 2

DESCOBRINDO 
Secretarias de Magé se unem à 
Firjan para fazer levantamento 
com moradores e descobrir quais 
os cursos profissionalizantes são 
mais desejados. P. 3

AS NECESSIDADES 
DA POPULAÇÃO



Baixada

Pandemia é tema de debate entre 
companhias teatrais da Baixada
Grupos participam de encontros virtuais para debater o assunto e a  manutenção de suas sedes

PATRICK LIMA / DIVULGAÇÃO

O Grupo Código (no alto), 
a Cia Cerne (abaixo à 
esquerda) e o Centro 

Experimental de Teatro 
e Arte (abaixo à direita) 

participam de debate 
entre companhias 

teatrais da Baixada

C
omo será que os artis-
tas e as companhias 
teatrais com sede na 
Baixada Fluminense 

estão resistindo nesse quase 
um ano de pandemia? Quais 
foram as estratégias adota-
das? Esse é um dos temas 
que os integrantes do Grupo 
Código (Japeri), da Cia. Cer-
ne (São João de Meriti) e do 
CETA - Centro Experimen-
tal de Teatro e Arte (Nova 
Iguaçu) irão debater nos en-
contros virtuais promovidos 
pela companhia Teatro Ino-
minável para o projeto “Den-
tro das Redes”.

Esses encontros acontecem 
de hoje ao dia 28, sempre às 
20h, com transmissão ao vivo 
em todas as redes sociais da 
Teatro Inominável. Durante 
os dez dias de evento, o monó-
logo “dentro”, com dramatur-
gia de Diogo Liberano, dire-
ção de Natássia Vello, atuação 
de Laura Nielsen e produção 
de Clarissa Menezes, também 
ficará disponível no youtube 
da companhia com acesso 
gratuito e medidas de acessi-
bilidade como legenda descri-
tiva, interpretação em Libras 
e audiodescrição.

Os convidados do bate-
-papo fazem parte da Fren-
te Teatro RJ (rede integrada 
por 22 grupos de artes cêni-
cas da Região Metropolitana 
do Rio), que se uniram no fi-
nal de 2018 para enfrentar os 
desafios da cultura na atuali-
dade. Participam da conver-
sa também o grupo Coleti-
vona (Maré), Uivo Coletivo 
(Paracambi) e coletivo Sala 
Preta (Barra Mansa). Além 
da pandemia, o bate-papo 
irá abordar temas que a peça 
“dentro” explora, tais como: 
ancestralidade, o lugar da 
mulher à luz de sua época e a 
importância de se resgatar e 
contar histórias.

“Esse projeto foi idealizado 
para acontecer de forma pre-
sencial. Infelizmente, diante 
do avanço da pandemia, tive-
mos que nos adaptar ao modo 
online. Nosso desejo inicial 
era apresentar a peça “den-
tro” fora do circuito centro/
zona sul e nos deslocar para 

outros territórios. Tínhamos 
o objetivo de alcançar outros 
públicos e aprofundar o diá-
logo com companhias de tea-
tro que admiramos e com as 
quais já estabelecemos uma 
troca intensa através da Fren-
te Teatro. É frustrante não po-
der realizar a peça presencial-
mente, mas acreditamos que 

o formato virtual mantém 
a integridade do projeto na 
medida em que promove o in-
tercâmbio entre os coletivos 
e, através das redes, é capaz 
de expandir seu alcance e es-
tar acessível ao público inte-
ressado de forma ainda mais 
ampla”, afirma Laura Nielsen, 
atriz da peça.

Atividades da Educação Infantil começam em ambiente virtual ou híbrido, progredindo ao presencial conforme condições sanitárias

Sesc Nova Iguaçu abre 73 vagas gratuitas para crianças
HELIO MELO / DIVULGAÇÃO

Há vagas para os turnos da manhã e 
tarde, em turmas divididas por idade: 
3, 4 e 5 anos completos em 31 de março

O Sesc RJ abriu seleção para 
preencher 73 vagas gratui-
tas em Educação Infantil na 
sua unidade de Nova Iguaçu. 
A oferta se destina aos de-
pendentes de comerciários 
e de estudantes e egressos 
da educação básica da rede 
pública com renda familiar 
de até três salários mínimos 
nacionais (R$ 3.300).

Há vagas para os turnos 
da manhã e tarde, em tur-
mas divididas por idade: 3, 
4 e 5 anos completos em 31 
de março. As atividades se-
rão oferecidas, inicialmen-
te, em ambiente virtual ou 
híbrido, progredindo ao 
presencial de acordo com 
as condições sanitárias e in-
dicações legais.

Para se candidatar a uma 
vaga, o responsável deve ir 
até a unidade Sesc Nova 
Iguaçu, a partir de amanhã, 
e retirar o formulário. Para 

evitar aglomeração, foram 
estabelecidas diferentes da-
tas para a retirada do docu-
mento, a depender da idade 
da criança. O cronograma 
do processo seletivo, assim 
como as demais informa-
ções, pode ser consultado 
no edital publicado no site 
www.sescrio.org.br.

A Educação Infantil do 
Sesc é referência interna-
cional. Experiências vividas 
por professores em sala de 
aula já foram apresentadas 
em diversos eventos, entre 
eles o Congresso Mundial 
sobre Infância, Adolescên-
cia e Juventude 2018, rea-
lizado em Monterrey, no 
México. A proposta pedagó-
gica considera as crianças 
como protagonistas do seu 
próprio processo de apren-
dizagem, conferindo a elas 
autonomia na construção 
do conhecimento.

DIVULGAÇÃO STEPHANY LOPEZ / DIVULGAÇÃO
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Baixada

PESQUISA TRAÇA PERFIL

PARA CURSOS
Secretarias de Magé realizarão levantamento junto aos moradores da cidade para 
descobrir suas necessidades em relação aos cursos profissionalizantes

S
ecretarias municipais 
de Magé, lideradas 
pela Pasta do Traba-
lho, Emprego, Indús-

tria, Comércio e Geração de 
Renda, vão realizar pesquisas 
junto à população economi-
camente ativa para definir a 
necessidade dos moradores de 
cada um dos seis distritos em 
relação à carência de cursos 
profissionalizantes. Esta foi a 
conclusão após a apresentação 
do painel das ocupações gerais 
nos níveis básicos e médio téc-
nico de escolaridade nas áreas 
do comércio, indústria e ser-
viços realizada por executivos 
da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio (Firjan) aos 
secretários do governo muni-
cipal, na última sexta-feira, na 
Casa do Empreendedor.

“Inicialmente foram expos-
tos diversos cursos profissio-
nalizantes e técnicos para que 
os secretários pudessem tomar 
conhecimento e buscar a fun-
do as necessidades do muni-
cípio. Foram tabelados e sele-
cionados os cursos em níveis 
de necessidade. A partir disto, 
concluímos que será necessá-
rio realizarmos pesquisas com 
a população, identificando a 
necessidade de cada distrito 
para obtermos uma relação fi-
nal dos cursos. Através desta 
pesquisa, conseguiremos tam-
bém formalizar a quantidade 
de vagas necessárias para cada 
curso. Esta ação é de extrema 
importância para o desenvol-
vimento de profissionais qua-
lificados na nossa cidade”, ex-
plicou o secretário de Trabalho, 
Emprego, Indústria, Comércio 
e Geração de Renda, Fernando 
Assunpção Cozzolino.

A apresentação foi uma 
ação definida a partir da re-
união dos representantes da 
Firjan com o prefeito Renato 
Cozzolino e o secretário Fer-
nando Assunpção Cozzolino, 
há duas semanas, no Palácio 
Anchieta, sede da prefeitura. 
A partir deste grande raios-x 
das profissões que atendam 
às necessidades das empre-
sas e dos trabalhadores de 
Magé, o município montará 
um projeto para instalar po-
los com cursos de qualifica-
ção e também será respon-
sável por buscar os recursos 
externos, principalmente de 
emendas parlamentares e do 
Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT). A Firjan, atra-
vés do Sesi e Senai, poderá 
oferecer os cursos na sua 
área de atuação.

LUCAS SANTOS / DIVULGAÇÃO

A apresentação foi uma ação definida 
na reunião dos representantes da 
Firjan com o prefeito Renato Cozzolino

Prefeitura de Nova Iguaçu estende o prazo do IPTU
Imposto vencia no último dia 10 e data foi adiada por conta do atraso dos Correios. Moradores podem retirar segunda via no site

DIVULGAÇÃO

Contribuintes de Nova Iguaçu agora podem pagar o imposto com 10% de desconto até o dia 10 de março. O vencimento era dia 10 deste mês

A Prefeitura de Nova Igua-
çu prorrogou até 10 de mar-
ço o prazo para pagamento 
em cota única do Imposto 
Sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana 
(IPTU) deste ano, com 10% 
de desconto. O vencimento 
era até a último dia 10.

Para aproveitar a exten-
são do benefício, o contri-
buinte deve acessar o site 
da prefeitura, na aba Por-

tal do Contribuinte, emitir 
a segunda via com a nova 
data de vencimento para 
ser pago nas agências ban-
cárias. A prorrogação se 
deve ao atraso dos Correios 
na entrega dos carnês.

Desde a última sexta-fei-
ra, também estará disponí-

vel no Portal, os carnês do 
Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) e 
das Taxas Consolidadas de 
coleta de lixo sobre Imó-
veis Comerciais (TSC), 
Taxa de Fiscalização Sani-
tária (TFS) e Taxa de Con-
trole Ambiental (TCA). O 
contribuinte também po-
derá ter os boletos (IPTU, 
ISS e Taxas) comparecen-
do à sede da Secretaria 
Municipal de Economia, 
Planejamento e Finanças 
(SEMEF), no prédio da 
Prefeitura de Nova Iguaçu, 
na Rua Athaíde Pimenta 
de Morais, nº 528, Centro. 
Vale lembrar que os car-
nês de Taxas Consolidadas 
e ISS não serão enviados 
pelos correios este ano.

Para aqueles que não op-
tarem pelo pagamento úni-
co com 10% de desconto, o 
IPTU 2021 pode ser parce-
lado em até 10 meses, sem 
abatimento. Neste caso, o 
vencimento acontece sem-
pre no dia 15 de cada mês, 
tendo início em março, ou 
então no primeiro dia útil 
após a data.

Quem não quiser 
os 10% de 
desconto, pode 
parcelar em até 
10 meses, sem 
abatimento
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