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GERAL

LLSOMENTE PELA INTERNET

LLATENÇÃO!

Matrículas abertas
hoje na rede municipal

Pra você
sair do
vermelho

Matrícula.Rio inscreve novos alunos e realiza transferências

A

Prefeitura do Rio, por
meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que o período de matrícula para o ano letivo de 2021
para as unidades escolares da
Rede Municipal de Ensino começa hoje, a partir das 8h. A
inscrição é pelo site Matrícula.
Rio. Os alunos que já estudam
na rede, inclusive nas creches e
Espaços de Desenvolvimento
Infantil (EDI), e não desejam
se transferir, terão a matrícula renovada automaticamente, com vaga garantida, e não
necessitam acessar o site. Também será possível realizar as
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transferências internas.
Os novos alunos da Educação Especial poderão se inscrever entre hoje e a próxima segunda-feira. Para as creches,
os responsáveis de crianças
de 6 meses a 3 anos e 11 meses terão de 5 a 10 de janeiro
para acessar o site. As transferências internas de Pré-escola,
Ensino Fundamental e EJA (4
anos em diante) poderão pedir
a mudança de unidade de 8 a 13
de janeiro. Novos alunos da pré
-escola, Ensino Fundamental e
Ensino de Jovens e Adultos (4
anos em diante) terão prazo de
19 a 24 de janeiro.
Matrículas têm abertura hoje e seguem até o dia 24 de janeiro

LLsó com agendamento

Mutirão do Detran amanhã
Objetivo da campanha é registrar veículos em 31 postos do Rio
O Detran-RJ realiza mais um
mutirão de serviços, amanhã,
para atender à população em 31
postos. O atendimento será exclusivamente para os serviços de
transferência de propriedade,
transferência de jurisdição (mudança de Estado) e alteração de
característica de veículos. Este último inclui o registro da troca da
instalação de GNV para pegar o
desconto do IPVA.
Serão disponibilizadas 4.696
vagas. O atendimento será das 8h
às 17h.A exceção é o posto da Barra, que atenderá das 8h às 13h para não coincidir com um evento
que acontecerá no shopping onde

Feirão Serasa
Limpa Nome vai
até segunda-feira

o posto está localizado. Os serviços precisam ser agendados no site do departamento (www.detran.
rj.gov.br) ou pelo teleatendimento
(21) 3460-4040/4041/4042 a partir das 11h30 da manhã de hoje.
Para evitar aglomerações,o departamento reforça que é preciso
respeitar o horário agendado,sem
antecipação, para que não ocorram filas, o que não é desejável na
pandemia.O órgão também pede
que as pessoas não levem acompanhantes. Só serão atendidas
as pessoas que agendarem. Sem
agendamento para compensar
os dias fechados, o atendimento
acontece só nos dias úteis.

Imagem Internet

Atendimento acontece em 31 postos, mas só sob agendamento

Os consumidores têm até
a próxima segunda-feira para
quitar dívidas com até 99% de
desconto, por meio do Feirão
Serasa Limpa Nome. Os débitos podem ser liquidados pelo
site, app da Serasa, WhatsApp
(11 99575-2096) ou telefone
(0800 591 1222). Os que preferem o atendimento presencial podem se dirigir a uma das
mais de sete mil agências dos
Correios em todo o Brasil, que
contam com as mesmas condições de desconto.
Confira o passo a passo para
renegociar:
1º passo: Acessar o site www.
serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF
e preencher cadastro. É possível regularizar débitos pelo
WhatsApp (11) 98870-7025.
2º passo: Na plataforma, todas as informações financeiras
do consumidor já aparecerão
na tela, incluindo as dívidas. Se
quiser conhecer as condições
oferecidas para pagamento,
basta clicar para ser direcionado até uma nova página.
3º Passo: Depois que você
escolher uma das alternativas
de valor, é só escolher se vai ser
à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.
4º Passo: a plataforma da
Serasa gera um ou mais boletos, com base na forma de pagamento escolhida, já com a
data de vencimento que você selecionou. Com o boleto,
o consumidor pode pagar diretamente pelo aplicativo do
banco em que tiver conta ou
imprimir e pagar na agência
ou nas casas lotéricas.

