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RECONHECIMENTO

ONGs da Cidade de Deus e da Freguesia 

ganham o prêmio SuperAção, que 

reconheceu seus esforços na pandemia. P. 2
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PSCICÓLOGAS REALIZAM ‘OFICINA DAS EMOÇÕES’ COM CRIANÇAS. P. 2

Professor Luiz Felipe 
Lins, dá aula na Escola 

Municipal Francis Hime, 
na Taquara

UM BOM 

EXEMPLO

Eleito Educador do Ano edição 
2020, Luiz Felipe Lins, que dá aulas 

na Taquara, é finalista do Prêmio 
Shell de Educação Científica. P. 3
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Duas ONGs da Zona Oeste 
ganham prêmio SuperAção
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Uma das 
duas ONGs 
premiadas 

pela Agência 
do Bem foi o 

Inpar, que fica 
na Cidade  

de Deus

D
uas ONGs da Cidade 
de Deus e da Fregue-
sia ganharam o prê-
mio SuperAção, que 

reconheceu o esforço das or-
ganizações sociais ao longo da 
pandemia de Covid-19, frente 
aos impactos econômicos e 
sociais que assolaram o ter-
ceiro setor e comunidades de 
baixa renda em todo país. A 
eleição é realizada pela Agên-
cia do Bem – uma das princi-
pais ONGs do país.

Foram selecionadas seis 
organizações sociais do Rio 
de Janeiro e São Paulo para 
receber o prêmio de R$ 1 mil, 
cada, além da menção hon-
rosa à duas ações realizadas 
para combater ou minimizar 
os impactos da pandemia em 
comunidades de baixa ren-
da. As atividades premiadas 
estavam incluídas em uma 
ou mais categorias como 
inovação, sustentabilidade, 
formação de parcerias e re-
des solidárias, e assistência 
social. Foram mais de 50 ins-
crições nos dois estados.

Entre os contemplados ca-
riocas está o Instituto Pres-
biteriano Álvaro Reis de As-
sistência à Criança e ao Ado-
lescente (Inpar), que fica na 
Cidade de Deus. A instituição 
apostou na reformulação da 
feira literária Flinpar, que já 
existe desde 2015, mas que 
precisou ser adaptado por 
conta do surto do novo coro-
navírus. Este ano o projeto 
contou com a ajuda de volun-
tários e escolas privadas da 
região, que arrecadaram doa-
ções de livros para que estes 
fossem entregues nas casas 
de crianças da comunidade 

por monitores fantasiados 
de personagens da literatura 
infantil.

Outra vencedora foi a ação 
Cozinha Solidária, da Agên-
cia Agir e Renovar, da Fregue-
sia. Com o grande aumento 
do desemprego causado pe-
las medidas restritivas da 

Mutirão do Detran oferece 10 mil  
vagas para os serviços de habilitação
Entre as opções 
disponíveis estão 
renovação da carteira 
de motorista e 
primeira e segunda 
vias de CNH

DIVULGAÇÃO

Para ser atendido no mutirão do Detran, é preciso fazer o agendamento prévio pelo site ou telefone

podemos usar a capacidade 
total de atendimento nos pos-
tos. Por isso, para reduzir a de-
manda represada, estamos 
realizando mutirões em todas 
as regiões do estado, sempre 
nos fins de semana. Como vá-
rios prazos foram prorroga-
dos, procure o órgão apenas 
em caso de extrema necessi-
dade, já que a pandemia ain-
da é uma realidade”, reiterou.

Os serviços poderão ser 
agendados pelo site www.
detran.rj.gov.br ou pelos 
telefones 3460-4040, 3460-
4041 e 3460-4042. O Detran 
reforça que é preciso respei-
tar o horário agendado, sem 
antecipação, para que não 
ocorram filas e consequente 
aglomeração, o que não é o 
desejável neste período de 
pandemia. O departamen-
to também pede para que as 
pessoas não levem acompa-
nhantes aos postos.

Para compensar o período em 
que as atividades tiveram que 
ser suspensas em razão da 
pandemia, o Detran.RJ rea-
liza mais um mutirão, ama-
nhã, com ênfase na renova-
ção da carteira de motorista. 
Serão dez mil vagas para os 
serviços de habilitação, distri-
buídas em 83 postos de todas 
as regiões do estado, inclusi-
ve a Zona Oeste da cidade. O 
atendimento será das 10h às 
17h, com agendamento prévio 
para evitar aglomerações.

Entre os serviços disponí-
veis estão renovação da car-
teira de motorista, primeira e 
segunda vias de CNH, adição 
e mudança de categoria, troca 
da permissão pela definitiva e 
alteração de dados com inclu-
são de atividade remunerada.

O presidente do Detran, 
Adolfo Konder, ressaltou 
que, apesar da grande quan-
tidade de vagas geradas dia-

riamente, o órgão ainda não 
pode disponibilizar o mesmo 
número de vagas ofertadas 
antes da pandemia.

“O departamento oferece 
milhares de vagas diárias, 
mas, para evitar aglomera-
ções e manter o distancia-
mento adequado, ainda não 

Como tratar das emoções dos seus 
pequenos durante a pandemia?
Psicólogas realizam a 
‘Oficina das Emoções’ 
para crianças com 
entre 5 e 10 anos

Claudia e Katiucha realizam a ‘Oficina das Emoções’ com crianças

Em tempos de pandemia, o 
comportamento das crian-
ças foi duramente atingido. 
E os pais muitas vezes não 
sabem como lidar com as si-
tuações do cotidiano nesse 
período. Observando este as-
pecto em pacientes, a psicó-
loga Katiucha Trajano pen-
sou em dar um suporte aos 
pais concebendo a Oficina 

de Emoções. Colega de pro-
fissão, Claudia Montarroyos 
também entrou no projeto e, 
juntas, definiram o primeiro 
encontro destinado a crian-
ças de 5 a 10 anos, no dia 12.
O objetivo principal é des-

pertar nos pequenos o do-
mínio de suas próprias emo-
ções e desenvolver neles a 
capacidade de compreen-
der, expressar e regular es-
sas emoções durante as si-
tuações do dia a dia. “Vamos 
trabalhar de forma divertida 
e lúdica as emoções primá-

rias como alegria, tristeza, 
medo e raiva. A ideia é que 
com este suporte para que 
crianças saibam lidar me-
lhor as situações no dia a 
dia”, explica Katiucha.
A oficina será dividida em 
dois horários: das 9h às 
11h30 (para as crianças de 

5 a 7 anos) e 13h30 às 16h 
(de 8 a 10 anos). “Estamos 
vivendo um momento em 
que cada vez mais é neces-
sário ter atenção com a saú-
de emocional das crianças. 
E saber lidar com isso alivia 
a tensão da família”, conclui 
Claudia, ressaltando que a 
equipe estará atenta a todos 
os protocolos de segurança 
para o Covid-19.
A oficina vai será no Salu-
taris Espaço Terapêutico 
(Estrada dos Bandeirantes 
1.430, sala 204, na Taquara. 
Os interessados em partici-
par pagam R$ 100 e têm até 
segunda-feira para se inscre-
ver. Estão incluídos mate-
riais, certificado, lanche e re-
latório de observação para os 
pais. Mais informações pelo 
site oficinadasemocoespsi@
gmail.com ou através do 
WhatsApp 98974-4103.

Canal do Marapendi  
e lagoas da Barra da 
Tijuca são fiscalizados
Condomínios residenciais 
localizados no entorno do 
Canal do Marapendi, na 
Barra da Tijuca, foram o 
alvo de uma operação de-
flagrada, na última quar-
ta-feira, pela Secretaria 
de Estado do Ambiente 
e Sustentabilidade, por 
meio da Superintendên-
cia Integrada de Combate 
aos Crimes Ambientais, e 
pelo Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea). A ação 
contou com o apoio do Co-
mando de Polícia Ambien-
tal (CPAm) e foi desenca-
deada com o objetivo de 
checar despejo irregular 
de efluentes nos ecossiste-
mas lagunares do bairro, 
que fica na zona oeste do 
Rio de Janeiro.

A equipe vistoriou seis 
condomínios situados nas 

proximidades do Canal do 
Marapendi. Os técnicos do 
Inea coletaram amostras de 
água na saída das Estações 
de Tratamento de Efluentes 
(ETE) desses empreendi-
mentos, e os resultados de-
vem ficar prontos em 15 dias. 
O objetivo é analisar se os 
efluentes recebem o devido 
tratamento antes de serem 
lançados no canal.

Durante a operação, o sín-
dico de um dos condomínios 
visitados pela fiscalização foi 
autuado por despejo ilegal 
de resíduos no Canal do Ma-
rapendi, e um outro foi noti-
ficado para efetuar a adequa-
ção da ETE em conformidade 
com a legislação ambiental. 
Uma pessoa foi conduzida à 
16ª Delegacia de Polícia, na 
Barra da Tijuca, onde pres-
tou esclarecimentos.

Reconhecimento é feito pela Agência do Bem.  

As instituições ficam na Cidade de Deus e na Freguesia
pandemia, a fome acabou se 
tornando uma consequência 
iminente e fez com que o pre-
sidente da instituição e seus 
alunos do projeto de música 
tivessem a ideia de distribuir 
1,2 mil refeições mensalmen-
te a moradores de rua. Os 
alimentos foram consegui-
dos através de doações e as 
famílias dos alunos fizeram 
as comidas, enquanto a dis-
tribuição foi feita pelos fran-
ciscanos da Toca de Assis na 
Freguesia e no Centro.

Para Alan Maia, fundador 
da Agência do Bem, inicia-
tivas como o prêmio Supe-
rAção são essenciais para 
fortalecer a população das 
comunidades e ajudar essas 
instituições a se manterem 
em tempos tão difíceis para 
todos. “A agência desenvolve 
ações de fortalecimento de 
organizações de base comu-
nitária desde 2012 e já ajudou 
mais de 800 instituições. Mas 
esse ano, por conta da pande-
mia, tivemos que nos adaptar 
para continuar ajudando es-
sas instituições mesmo a dis-
tância. Então, esse prêmio vai 
com o objetivo de ajudá-los 
a se manterem e investirem 
nas comunidades mesmo em 
tempos difíceis”, explica ele.

Esse prêmio vai com o objetivo de  

ajudá-los a se manterem e investirem nas 

comunidades mesmo em tempos difíceis

ALAN MAIA, fundador da Agência do Bem
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A 
Prefeitura do Rio, por meio da Se-

cretaria Municipal de Educação, 

poderá ser destaque em mais uma 

premiação neste ano. O professor 

de matemática Luiz Felipe Lins, da Escola 

Municipal Francis Hime, na Taquara, con-

corre no Prêmio Shell de Educação Cientí-

fica na categoria Ensino Fundamental pela 

experiência educacional Construção Civil 

& Geometria. Disputam com o docente 

ainda cinco projetos do Rio de Janeiro.

Os vencedores, de acordo com a coloca-

ção, serão premiados com: viagem educa-

tiva para Londres mais R$ 8 mil; R$ 6 mil; 

e R$ 4 mil. As escolas dos três primeiros 

colocados receberão também um projetor 

multimídia e um laptop com 

alto-falante.

Com um projeto pedagógi-

co diferenciado e criativo, que 

alia geometria e números aos 

desafios cotidianos da cons-

trução civil, Luiz Felipe Lins 

ficou surpreso ao ser selecio-

nado. “Fiquei feliz ao saber da 

classificação, pois isso fecha 

com chave de ouro um ano 

difícil de pandemia. Mesmo assim, a gen-

te consegue mostrar que é possível fazer 

diferença por meio da Educação”, destaca.

Luiz Felipe teve a ideia do projeto Geome-

tria e Construção depois de levar aos alunos 

a planta de um imóvel do programa Minha 

Casa Minha Vida que estava sendo construí-

do próximo à escola e explicar as informa-

ções matemáticas contidas nela. A partir do 

entusiasmo e interesse da garotada, o pro-

fessor deu à turma a tarefa de trabalhar os 

temas da construção civil com as aplicações 

da geometria e dos números.

Os alunos precisaram desenhar a planta 

baixa de uma casa e construir a maquete. 

Na etapa seguinte, montaram um plane-

jamento para revestimento, apresentan-

do: o piso escolhido para cada cômodo e 

o material necessário como argamassa, 

espaçadores e rejunte. Os estudantes fi-

zeram trabalho completo, com pesquisas 

pela internet e nas lojas físicas de material 

de construção. Foi necessário até pegar or-

çamento com pedreiros da região. Todo o 

exercício foi aplicado em cima de conceitos 

matemáticos estudados no 7º ano: área e 

perímetro das principais figuras planas, 

proporcionalidade, ângulos, unidades de 

medidas, escalas e elaboração de planilhas.

No fim, os grupos precisaram apresentar 

para a turma a maquete, um vídeo mos-

trando imagens da elaboração do trabalho, 

a planta baixa da casa, planilha de todos os 

custos e uma avaliação individual, apon-

tando as dificuldades, as aprendizagens 

e os conceitos matemáticos observados 

durante a realização do projeto.

O Prêmio Shell de Educação Científi-

ca tem como objetivo incentivar e valo-

rizar professores das áreas de ciências e 

matemática no Rio de Janeiro e Espírito 

Santo, premiando projetos de educação 

inovadores que, por meio de metodologias 

diferenciadas, imprimam novas formas de 

ensinar e de aprender. Para conferir todos 

os finalistas do prêmio, acesse: https://

psec.shell.com.br/inscricao/finalists-of-

the-2020-edition.html.

E ele não para por aí: o professor Luiz 

Felipe Lins, neste ano, pode se destacar 

mais uma vez em uma premiação de gran-

de porte. Em 2020, o docente foi eleito o 

Educador do Ano pelo concurso nacio-

nal Educador Nota 10, uma realização da 

Fundação Victor Civita, Abril e Globo. Fi-

nalista, ele também se classificou entre 

os 10 melhores professores da edição pelo 

mesmo projeto, sendo o único escolhido 

da cidade do Rio de Janeiro.

Luiz Felipe Lins, eleito Educador  

do Ano edição 2020, agora concorre 

a viagem educativa para Londres  

e prêmios em equipamentos

Professor  
da Taquara é 

finalista do 
Prêmio Shell 
de Educação 

Científica
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Fiquei feliz ao saber  da classificação, pois isso fecha com chave  de ouro um ano difícil  de pandemiaLUIZ FELIPE LINS
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