Zona Oeste

‘NATAL SOLIDÁRIO’
Equipes do projeto Segurança Presente se
unem para arrecadar doações de roupas e
brinquedos para crianças de suas regiões. P. 2
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Veronica é autora
do livro ‘Escolha Ser
Feliz’, lançado no ano
passado na Bienal

Moradora de Campo Grande, professora da Faetec de Quintino ganha dois prêmios e se destaca
através de seu trabalho dedicado à educação especial através de instrumentos musiciais. P. 3

SERRA DA POSSE RECEBE PRIMEIRAS AÇÕES DE REFLORESTAMENTO. P. 2
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Serra da Posse recebe primeiras
ações de reflorestamento

A
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) começou, ontem, uma
grande ação de reflorestamento da Serra da Posse,
em Campo Grande, com o
plantio de 39.180 mudas de
espécies arbóreas nativas da
Mata Atlântica, em uma área
que se estende por 16 hectares, o equivalente a 160 mil
metros quadrados.
O projeto está dividido em
quatro módulos de reflorestamento, batizados de Caminho das Aves, Nosso Bosque,
Ampliação do Nosso Bosque
e Reflorestamento Serra da
Posse. Todas essas áreas estão
localizadas na face norte da
Serra, região mais desmatada e degradada da região. O
objetivo da pasta é transformar a Serra da Posse em um
“trampolim” ecológico, estimulando a movimentação da
fauna e provocando o aumento do fluxo de aves, morcegos
e insetos, entre a Serra do
Mendanha e o Maciço da
Pedra Branca. A Serra
da Posse está localizada no meio dessas
duas áreas.
O projeto da Prefeitura do Rio prevê o plantio de 20
espécies diferentes
de mudas nativas da
Mata Atlântica, principalmente Anda Açu,
Aroeira, Cajá-mirim, Embi-

Espaço vai receber o plantio de
39.180 mudas de espécies arbóreas
nativas da Mata Atlântica

ruçu, Guarajuba — considerada em extinção até
2018, Ingás, Ipês, Mamão-do-mato, Mutambo e Tarumã. Ontem, o
secretário de Meio Ambiente, Bernardo Egas,
visitou o Nosso Bosque, o
primeiro dos quatro módulos onde o reflorestamento

da Serra da Posse teve início
e onde serão plantadas 7.698
mudas no espaço de 30 mil
metros quadrados.
“O reflorestamento da
Serra da Posse levará ao aumento da abundância e da
riqueza de espécies animais
na área, que terão um papel
fundamental na construção

pósito de lixo, para criar o
Nosso Bosque e mobilizar a
população local para transformar o lugar em área de
proteção permanente.
Depois de documentar a
biodiversidade do local,
Thiago Neves e Marcela Fonseca procuraram a Prefeitura
do Rio para pedir
apoio para preservar a região. A
ideia do casal inspirou o projeto de
reflorestamento da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a Serra da Posse.
Em junho passado, o secretário esteve no local para
anunciar o projeto e plantar
as primeiras mudas de espécies da Mata Atlântica.
“O fato de a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente estar presente hoje aqui
nesse plantio, representa o
reconhecimento dessa iniciativa que a gente começou há
5 anos e valoriza a nossa região fazendo com que os moradores percebam que este
trabalho vai preservar o ambiente e o futuro de todos na
região”, ressaltou Thiago Neves, à frente de um grupo
O plantio de
de voluntários que parmais de 39 mil
ticipou do mutirão para
mudas na Serra da
o plantio de mudas no
Posse vai custar um
Nosso Bosque.
investimento de
O plantio de mais de
R$1,370 milhão
39 mil mudas na Serra
de um ecossisda Posse vai custar um intema equilibravestimento de R$ 1,370 mido”, destacou o secretário.
lhão e será pago por medidas
Foi na Rua Ana Custódia, compensatórias, um mecano bairro Vitória, em Cam- nismo de contrapartidas de
po Grande, que um casal de empresas que causam danos
moradores teve a iniciativa ao meio ambiente e, como
de aproveitar um pequeno compensação, são obrigadas
fragmento de mata no mor- a pagar por obras orientadas
ro, que era usado como de- pela prefeitura.
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Natal infantil anima a criançada
Galinha Pintadinha vira enfeite de época em shopping do Recreio dos Bandeirantes
RECREIO SHOPPING / DIVULGAÇÃO

O clima de Natal já tomou conta do Recreio Shopping. Mais
do que enfeites, a decoração
deste ano será divertida, inspirada na Galinha Pintadinha,
fenômeno infantil da internet
que se tornou uma das maiores marcas do segmento no
país, com mais de 24 milhões
de inscritos no Youtube. Logo
na entrada, os clientes serão
recebidos com a fachada principal totalmente iluminada,
que promete encantar as famílias. A tradicional árvore de
Natal terá sete metros de altura e ficará na praça de eventos,
enfeitada com laços, miniaturas do desenho e presentes.
A decoração principal recriará o mundo divertido e lúdico dos simpáticos personagens, trazendo o universo de
magia para o shopping, além
de guirlandas, laços e enfeites. Diversas atividades farão
a alegria da criançada, como
o brinquedo gira-gira em formato de ovinho e a casa da Galinha Pintadinha.

A azulzinha tem mais de 24 milhões de inscritos em canal no Youtube

Além disso, as famílias poderão tirar fotos com os personagens da Galinha Pintadinha
e do Pintinho Amarelinho em
formato 3D. As atrações serão
gratuitas e seguirão os protocolos de segurança e higiene.
“O Natal do Recreio Sho-

pping será mágico. Trouxemos
o fenômeno do Youtube para o
empreendimento, animação
mais querida das crianças. A
ideia é sempre ir além da expectativa dos nossos clientes e
ser mais do que um centro de
compras, ser uma experiência

única e mágica nas semanas
que antecedem uma das datas
mais esperadas do ano”, destaca Helayne Barbosa, Gerente
de Marketing.
Este ano, o bom velhinho
aparece de forma virtual, em
realidade aumentada. A tradicional foto nos corredores
do shopping está de cara nova
e será feita via aplicativo com
leitura de QR Code. Ao apontar o celular, o Papai Noel surge em tamanho real interagindo com os visitantes.
O público também poderá
receber mensagens do Papai
Noel por WhatsApp, que será
divulgado pelo site do shopping. É só enviar uma mensagem para receber instruções sobre como participar
da brincadeira. O Papai Noel
vai enviar áudios personalizados às crianças, mensagens natalinas gravadas por
vídeo também customizadas,
e até contos infantis com histórias sobre sua casa e a produção de brinquedos.

Detran oferece vagas para habilitação
Mutirão abriu 10 mil vagas e marca a retomada das atividades presenciais nos 81 postos
O Departamento de Trânsito
do Rio (Detran) realiza amanhã mais um mutirão de serviços de habilitação, com 10 mil
vagas. O órgão também vai
reabrir mais 22 postos, marcando a volta total do serviço,
em 81 unidades do Rio. Na
Zona Oeste, é a vez do posto
de Campo Grande retomar as
atividades presenciais.
Para ser atendido, é preciso
realizar agendamento prévio

para que não haja aglomeração nos postos. As vagas foram
disponibilizadas ontem. Entre
os serviços disponíveis estão
renovação da carteira de motorista, primeira e segunda via
de CNH; adição e mudança de
categoria; troca da permissão
pela definitiva; e alteração de
dados com inclusão de atividade remunerada.
“Com mais estas 22 unidades, o setor de habilitação vol-

ta a oferecer atendimento em
todo o estado. Pedimos mais
uma vez à população que só
procure pelos serviços se tiver
urgência. Vamos continuar
com os mutirões enquanto
o povo fluminense solicitar.
Sempre com muita cautela e
seguindo as orientações das
autoridades de saúde”, diz o
presidente Adolfo Konder.
Serviços de habilitação poderão ser realizados das 10h às

17h. O agendamento poderá
ser feito pelos telefones 34604040, 3460-4041 e 3460-4042,
ou em www.detran.rj.gov.br.
Além da unidade de Campo Grande, que fica na Estrada
do Mendanha 1672, na Zona
Oeste também funcionam os
postos Jacarepaguá I (Avenida Geremário Dantas 404, no
Center Shopping), e Jacarepaguá II (Estrada do Gabinal 313,
no Rio Shopping).

Agentes querem arrecadar itens para pequenos da Zona Oeste

Segurança Presente
promove ‘Natal Solidário’
Iniciativa espera arrecadar doações para
crianças atendidas pelo Conselho Tutelar
A Operação Barra Presente
iniciou ontem a campanha
Natal Solidário. O objetivo da iniciativa e arrecadar
doações para as crianças
atendidas pelo Conselho
Tutelar que atua nos bairros da Barra da Tijuca,
Recreio, Vargens Grande
e Pequena, e Camorim.
A expectativa é que cada
beneficiado receba um kit
com duas mudas de roupa — uma de verão e outra
de inverno —, um par de
calçados e um brinquedo.
Moradores do bairro
e os agentes serão convidados a participar com
doações. A ação, também
compartilhada pelo Recreio Presente, acontece
no período em que a Operação Barra Presente completa um ano de funcionamento. Inaugurada em 30
de novembro de 2019, as
assistentes sociais da base
fizeram 1.453 atendimentos nesse período.
Além dos bairros da
Zona Oeste, a Operação
Austin Presente também
vai espalhar solidarieda-

de no Natal. Até o dia 5, a
base, que fica na Rua Coronel Monteiro de Barros, no
centro de Austin, em Nova
Iguaçu, estará recebendo
doações de brinquedos, que
serão entregues ao projeto
Mãos Que Abençoam. O projeto atende crianças carentes
de uma localidade próxima
à base do Austin Presente.
Tanto o recebimento quanto
a entrega das doações seguirão os protocolos sanitários
para a Covid-19.
“A solidariedade é uma
das marcas registradas da
Operação Segurança Presente e esse, além do policiamento de proximidade,
é um dos motivos desse programa ter um enorme apoio
e aprovação por parte da população”, ressalta o secretário de Estado de Governo,
André Lazaroni.
“A proximidade de nossas
assistentes sociais, agentes
civis e policiais militares acaba estreitando ainda mais os
laços”, acrescenta o superintendente da Operação Segurança Presente, tenente-coronel Rodrigo Laviola.
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ma professora de
Educação Especial
d a Fu n d a ç ã o d e
Apoio à Escola Técnica (Faetec) foi laureada
com o Special Tribute Inovação e Boas Práticas com
Foco na Humanidade, concedida pela Brain Connection
Brasil. O prêmio, vencido
por Veronica da Cruz, é um
dos maiores em reconhecimento internacional ao homenagear brasileiros com
ações que impactam a vida
de centenas de pessoas e têm
o compromisso de melhorar
a qualidade de vida dos cidadãos no dia a dia.
Moradora de Campo Grande e professora na unidade
Favo de Mel, no Centro de
Apoio Especializada à Educação Profissional (CAEP),
em Quintino, a pedagoga
se destacou com o trabalho
Atendimento Educacional
Individualizado (AEI), utilizando a Neurociência e Música junto a Pessoas com Deficiência Intelectual de Alta
Complexidade e Múltipla.
No projeto que criou, ela
propõe uma quebra de paradigma sobre a limitação das
pessoas com deficiência e defende que, além de atividades rotineiras, como trabalhar e afazeres domésticos,
os deficientes desenvolvem
muito bem habilidades artísticas. Por meio dos sons e
vibrações de instrumentos
musicais, os alunos desenvolvem a linguagem, a capacidade auditiva e intelectual,
a memória, e estimulam a expansão cognitiva, psicomotora e afetiva.
“Eu mostro que a neurociência, em dueto incrível
com a música, oportuniza
uma melhora significativa
no aspecto sonoro-musical,
na ampliação dos elementos
rítmico-melódicos, nas habilidades psicomotoras, socioemocionais, na memória,
atenção, tomada de decisões,
assim como autoexpressão,
linguagem e controle inibitório, tendo reflexos positivos na aprendizagem e vida
cotidiana de cada aluno meu
atendido. Quebramos os paradigmas e preconceitos de
que a pessoa com deficiência não é capaz de nada. Ao

Além de
professora,
Veronica é
também
escritora e
especialista em
Neurociência
Pedagógica

Professora

da Faetec

se destaca com

Para professora, seu
trabalho mostra que
seu alunos podem
ser o que quiserem,
inclusive músicos

ações para a
Educação Especial
Educadora
venceu o ‘Special
Tribute’ da Brain
Conection e
o prêmio Drª
Marta Pires
Relvas

contrário, podem trabalhar,
namorar, casar, morar sozinhos. Elas podem ser o que
quiserem. E, no nosso caso,
músicos”, salienta Veronica,
especialista em Neurociência Pedagógica.
A cerimônia de premiação
aconteceu no modelo virtual,
durante o Congresso Internacional de Neurociências e
Aprendizagem Brain Conncetion. O prêmio incluiu me-

Quebramos os
paradigmas e
preconceitos de
que a pessoa com
deficiência não é
capaz de nada

nense que mesmo diante de
adversidades, rompe barreiras e faz a diferença na vida
da população. Parabenizo a
Veronica pela homenagem e
aproveito para reiterar que
quando unimos amor por
aquilo que fazemos, competência e dedicação, o resultado é esse”, pontuou a secretária de Estado de Ciência,
Tecnologia e inovação, Maria
Isabel de Castro.
No último fim de semana,
Veronica, que é ainda autora do livro Escolha ser Feliz,
lançado no ano passado, durante a Bienal do Livro, também ganhou o prêmio Drª.
Marta Pires Relvas, pelo trabalho desenvolvido na unidade Favo de Mel, tendo a
música como metodologia
neuropedagógica do saber.
“Pra mim, é uma grande
alegria receber também este
prêmio, pois fui aluna dela,
orientanda, assim como foi
ela quem escreveu o prefácio do meu livro. Uma profissional de competência sem
igual! Uma pessoa generosa, simples, que compreende
profundamente que ao acender a luz do outro, sua luz
não apaga. Pelo contrário!
Ganha ainda mais brilho,

dalha, certificado, com selo
prata europeu e selo Boas
Práticas, e o nome incluído
na instituição com atuação
em toda a União Europeia.
“É com muita alegria que
recebi a notícia sobre a premiação da professora Veronica Cruz, que simboliza o reconhecimento pelo seu trabalho impecável. Essa conquista é motivo de orgulho para
a educação pública flumi-

justamente por isto. Alguém
que tenho muita gratidão e
carinho por sua vida. Que
oro e peço sempre a Deus
que a abençoe” salienta Veronica Cruz.
O Centro de Apoio Especializado à Educação Profissional é o único do país
dedicado exclusivamente a
pessoas com deficiência intelectual preparando-os para o
mercado de trabalho e atende há 24 anos centenas de jovens. Nos próximos dias 10
e 12, a educadora pode vencer o Prêmio Luiz Carlos de
Lima Silveira, no III Simpósio Brasileiro de Neurociências — Ciência e Cognição da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ).

DIVULGAÇÃO

Estudante de
Campo Grande
é aprovado na
Escola Naval
entre os quatro
primeiros do Rio
Matheus Terra, de 18 anos, conta os
caminhos que trilhou para atingir o sucesso
Um dos conselhos que as
crianças ouvem dos pais e
dos mais velhos é sempre o
mesmo: estude, nunca vai
deixar de estudar. Então, foi
assim que o morador de Campo Grande, Matheus Terra,
de 18 anos, obteve um festival
de aprovações nos concursos
mais difíceis do país. Foi 4º
lugar do Rio de Janeiro na
seleção para a Escola Naval
e, também, passou na EPCAr,
EFOMM e EsPCEx. Mesmo
com tantas aprovações, o ritmo de estudos do aluno do
Elite Rede de Ensino não vai

parar. O jovem ainda fará as
provas do ITA, Enem e Fuvest, e aguarda o resultado
da segunda fase do IME, seu
maior objetivo.
Embora este ano tenha
sido difícil por conta da
pandemia, o estudante conseguiu extrair algo de bom
de tudo isso. “Esse ano foi
atípico, porém me ajudou
a ficar mais em casa. Assim,
pude estudar mais sozinho,
que é a forma de estudo à
qual estou mais habituado.
Obviamente, perdi o foco algumas vezes durante o ano,

Matheus
foi 4º lugar
do Rio na
seleção para a
Escola Naval
e passou
na EPCAr,
EFOMM e
EsPCEx

mas nada que eu não conseguisse recuperar com bastante esforço. O Elite teve
um papel fundamental nas
minhas aprovações, uma vez
que todo o apoio oferecido
foi indispensável para que eu
aprendesse mais e pudesse
continuar minha caminhada”, afirma o rapaz.
Segundo o adolescente,
um bom domínio de linguagens é mais que necessário
para a aprovação na Escola
Naval. Ele também destacou
ter gabaritado inglês que o
ajudou a elevar sua média.

“Português e redação também foram importantíssimos. Além disso, recomendo
que se estude muita matemática, uma vez que a disciplina na Escola Naval possui
um nível bem elevado quando comparada às matemáticas da EFOMM e da AFA. Física, por sua vez, é levemente
mais fácil que matemática,
porém tem seu próprio nível
de dificuldade elevado. Portanto, a minha receita para
a aprovação é: estude muita, muita matemática. Física, estude um pouco menos,

mas não se perca do nível da
prova. Por fim, estude bastante linguagens e pratique
muita redação, uma vez que
podem ser grandes diferenciais para sua nota.”
Ao saber do resultado, Matheus foi pego de surpresa.
Não estava tão otimista. “A
notícia de que havia conquistado o 4º lugar no Rio me assustou. Na verdade, fiz a prova achando que tinha poucas
chances de passar. A ideia de
conseguir uma colocação de
tal porte era no mínimo inimaginável”, conclui ele.

Minha receita
é: estude
muita, muita
matemática.
Física, estude um pouco
menos, mas
não se perca
do nível da
prova

