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Baixada

Magé inicia ano letivo 2021
com aulas em sistema híbrido

Escolas estão retornando aos poucos com todos os cuidados para evitar a disseminação da Covid-19
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ano letivo e Magé
começou no último
dia 8, com a semana
de integração entre
os responsáveis e a escola,
na cidade da Baixada Fluminense. Na última segunda-feira, foi a vez dos alunos retornarem à sala de aula com
o protocolo de segurança sanitário para aulas híbridas
e revezamento no esquema
presencial na unidade.
“É motivo de muita alegria retornar hoje às aulas
presenciais, afinal, nossas
crianças ficaram fora da escola por um ano. Estamos
cumprindo todos os protocolos de segurança, os pais
podem ficar tranquilos. As
unidades foram todas sanitizadas e vamos mantê-las
higienizadas. Quero agradecer pelo apoio de toda a Secretaria de Educação nesse
momento e estamos reafirmando o nosso compromisso com a população de uma
educação de verdade”, garantiu a vice-prefeita Jamille Cozzolino, que visitou as unida-

des de ensino da cidade.
Das 105 escolas da rede
municipal, 38 são creches.
Os pequenos estudantes terão revezamento diferente
para garantir o protocolo e
a jornada de permanência
será reduzida pela metade.
“A creche não vai ter esse
tipo de escalonamento, porque reduzimos o horário de
atendimento. Nesse momento, trouxemos os alunos para
creche, mas não em período
integral ainda. Eles vão ficar
em horário parcial: um grupo estuda de manhã e outro
na parte da tarde”, frisou a
secretária de Educação e
Cultura, Sandra Ramaldo.

Alunos da rede
precisam usar
máscara e
álcool gel
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Cia das Docas vai arrendar
terminais no Porto de Itaguaí
Empresa recebe comitiva formada por técnicos do Ministério
da Infraestrutura para iniciar os procedimentos de licitação
JUPY JUNIOR
jupy.junior@odia.com.br

Técnicos da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) e
da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) do Ministério da Infraestrutura

fizeram uma visita técnica à
Companhia Docas do Rio de
Janeiro (CDRJ), entre os últimos dias 10 e 12 de março. O
objetivo foi iniciar os procedimentos para arrendamento de alguns terminais nos
Portos de Itaguaí e do Rio.
No primeiro dia da visita, o

grupo se reuniu com a equipe comercial da Autoridade
Portuária para tratar da visão
estratégica da CDRJ sobre os
três terminais, com os gestores da Superintendência de
Gestão Portuária do Rio de
Janeiro e Niterói e, por videoconferência, com empresas

Técnicos do Ministério da Infraestrutura visitaram instalações e se reuniram com equipe de licitação

interessadas nos terminais.
Os técnicos visitaram,
no segundo dia, as áreas a
serem arrendadas no Porto de Itaguaí e se reuniram
com a equipe técnica da Superintendência de Gestão

CT Black and White realiza
competição gratuita de atletas
Evento acontecerá nos dias 20 e 27, nas unidades Doutor Laureano e Jardim 25 de Agosto
DIVULGAÇÃO

O CT Black and White
vai realizar nos dois próximos sábados (dias 20 e 27),
nas unidades dos bairros
Doutor Laureano e Jardim
25 de Agosto, em Duque de
Caxias, a mais tradicional e
maior competição de atletas
do mundo. Todo praticante
do esporte pode participar,
independentemente da experiência e nível de condicionamento físico.
O The Open é um campeonato mundial onde todo aluno realiza o mesmo workout
(WOD), adaptados ou não.
O propósito da disputa não
é apenas encontrar atletas
melhores condicionados de
cada região, é também uma
grande oportunidade para
qualquer pessoa, de qualquer nível, participar de uma
competição única, além de
ser mais uma razão para desenvolver a evolução anual,
superando todos os limites.
A princípio, todos os “wods”
devem ser feitos na presença de um juiz, neste caso, é o

Atletas com todo o tipo de experiência e nível podem podem participar da disputa nos próximos sábados

coach do box. São momentos
de descobertas, aprendizagem e superação.
QUEM PODE PARTICIPAR?

O evento é gratuito e aberto ao público, direcionado
à atletas que já praticam o
esporte. Existem categorias
como iniciantes, intermediário e avançado. Qualquer
pessoa pode participar. Para

se inscrever, o interessado
deve entrar em contato com
o centro de treinamento no
telefone: (21) 96893-0029.
Escolha a sua modalidade e
participe dessa experiência.
A equipe Black and White nasceu do sonho em empreender no ramo do esporte, dos quatro amigos de faculdade, Caio Cesar, Paulo
Henrique, Lauro Lopes e Rei-

naldo Sousa. A “BW” ganhou
visibilidade nos bairros pela
ousadia e pioneirismo. Hoje,
os CT’s contam com aproximadamente 500 alunos e
oferece uma super estrutura, assegurando maior qualidade aos praticantes. Com
atendimento diferenciado, o
centro de treinamento dominou toda a região e se tornou
referência na cidade.

Portuária de Itaguaí e Angra
dos Reis para tratar sobre
infraestrutura aquaviária.
No terceiro e último dia da
visita, os técnicos visitaram
o Porto do Rio de Janeiro,
inclusive a área a ser arren-

dada e se reuniram com a
equipe para traçar as diretrizes de licitação. A comitiva concluiu a viagem ao Rio
de Janeiro, visitando o Instituto Nacional de Pesquisas
Hidroviárias (INPH).

Universitários ajudam
no preenchimento do
Imposto de Renda
Neste ano, o atendimento na Unigranrio
será digital, devido à pandemia de Covid
Quem precisa fazer a declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) 2021 e tem medo de
se enrolar, pode contar
com a ajuda dos universitários. Desde a última
segunda-feira, alunos do
curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira
da Unigranrio, em Duque
de Caxias, estão realizando atendimentos virtuais
gratuitos para dar um auxílio aos contribuintes.
Os dois primeiros dias
foram ontem e segunda-feira. Os próximos atendimentos, digital e por
agendamento por conta
da pandemia, serão sexta-feira, segunda, terça e nos
dias 26, 29 e 30 de março,
e 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 26,
27 e 30 de abril (sempre às
segundas, terças e sextas-feiras, das 19h às 21h30).
Os interessados devem

entrar no link encurtador.
com.br/cguVZ, para obter
acesso à agenda dos dias de
atendimento e, assim, marcar um horário disponível.
Cada pessoa receberá o link
para sua conexão com a equipe da Unigranrio, por e-mail,
o que facilitará o processo de
preenchimento da declaração do IR deste ano. Após a
declaração ser concluída, os
professores enviarão a cópia
do documento para o e-mail
de cada contribuinte.
Coordenadora do curso, Dayse de Lima Passos,
alerta sobre rendimentos
tributáveis e outros detalhes importantes da declaração. “O contribuinte que
recebeu em 2020 rendimentos tributáveis superiores a
R$28.559,70 precisa declarar
o IRPF até o dia 30 de abril.
Quem não cumprir o prazo
estará sujeito à multa de , no
mínimo, R$165,74”, explica.

