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MOSTRA DE TALENTOS

Alunos do curso de Design de Moda criam 24 

modelos para desfile on-line que homenageou 

o carioca Fernando Cozendey. P. 2

CHEIRO DE SUCESSO
Mãe e filhas, moradoras de São João de Meriti, criam empresa de sabonetes e cremes artesanais e 

bombam com seus formatos inusitados, como garrafas e copos de cerveja e picolés. P. 3
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Desfile virtual faz homenagem 
ao carioca Fernando Cozendey
Doze alunos do curso Design de Moda da Unigranrio criaram 24 looks coloridos para encerrar o ano

Modelos com muitas formas e cores foram o destaque do evento

U
ma explosão de co-
res, criatividade e 
formas. Assim foi o 
desfile on-line reali-

zado por alunos do curso De-
sign de Moda da Unigranrio, 
que homenageou o designer 
carioca Fernando Cozendey 
e recebeu o nome de Cozen-

dando nos Anos 80. Os 12 es-
tudantes se inspiraram em 
temáticas da década de 1980 
para criar seus 24 looks. En-
tre os assuntos escolhidos 
por eles estão a queda do 
muro de Berlim, MTV, des-
coberta do HIV, Madonna e 
outras mais.

O evento, que foi transmi-
tido ao vivo pelo Canal Uni-
granrio no YouTube, mobi-
lizou centenas de pessoas 
através telões. “Foi tudo rea-
lizado num cenário intimis-
ta e privado, onde as mode-
los passeavam entre três te-
lões de grandes proporções, 
com 90 convidados conec-
tados ao desfile, incluindo 
o reitor da Unigranrio, Aro-
dy Herdy; a pró-reitora de 
Graduação (Prograd), Livia 
Lacerda; e a pró-reitora de 
Pós-Graduação (Propep), 
Nara Pires”, contou o estilis-
ta renomado Eli Dias, pro-
fessor da universidade.

Fernando Cozendey foi 

lembrado por suas coleções 
coloridas e bem-humora-
das, repletas de lycras figu-
rativas, onde os alunos da 
Unigranrio brilharam com 
muito estilo e atitude na 
passarela improvisada, na 
biblioteca da Unigranrio, 
em Duque de Caxias.

Dias fez questão de enal-
tecer o trabalho de seu 
amigo. “Posso afirmar que 
Cozendey tem seu trabalho 
reconhecido em todo o Bra-
sil, pela sua ousadia esté-
tica, quebra de barreiras e 
pelo uso de materiais que 
expressam sua época, com 
modelagens complexas 
e mescla de tecidos, onde 
ele resplandece com sua 
alegria e criatividade. Nos-
sos alunos puderam exibir 
parte de seu trabalho em 
maiôs, collants e macacões 
que fogem do tradicional 
visto nas principais passa-
relas brasileiras.”

O professor  conclui , 
ainda, que desfile de 2020 
também ofereceu a todos 
os participantes forma-
ção pessoal e profissio-
nal, de forma muito dife-
renciada. O desfile pode 
ser conferido na íntegra 
no link https://youtu.be/
HRjtZI5pRDM.

Unidade da Faetec em Nova Iguaçu 
tem bons resultados no Enem
ETE João Luiz do Nascimento ficou entre as 10 melhores escolas públicas estaduais em 2019
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Diretor da unidade contou que esse destaque de resultados vem acontecendo há mais de dez anos

Em menos de um mês, será 
aplicada a primeira prova 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem). Apesar 
da pandemia da Covid-19 
e dos desafios impostos na 
preparação dos estudos este 
ano, a Fundação de Apoio 
à Escola Técnica (Faetec) 
aposta na formação dada 
ao longo dos três anos de 
Ensino Médio para manter 
o bom resultado de seus alu-
nos nos exames. Nos dados 
divulgados pelo Ministério 
da Educação (MEC), que de-
terminam a média dos colé-
gios públicos e particulares 
que participaram do Enem, 
a instituição teve cinco uni-
dades entre as vinte escolas 
públicas estaduais com me-
lhor colocação na prova em 
2019. A Escola Técnica Es-
tadual (ETE) João Luiz do 
Nascimento foi o destaque 
da Rede, ocupando 7° lugar 
no ranking e o primeiro lu-
gar dentre as unidades esta-
duais instaladas no municí-
pio de Nova Iguaçu.

De acordo com o diretor 
da unidade, Pedro Costa, esse 
destaque acontece há mais de 
uma década. “É um orgulho 
ter a ETE João Luiz do Nas-
cimento como a primeira 
unidade da Rede no ranking 
do Enem por tantos anos. 
Trabalhamos com compro-
metimento. Parabenizo toda 
equipe gestora, onde incluo 
todos os servidores, além do 
comprometimento dos edu-
candos. É possível ter uma 
escola pública de qualidade”, 
avalia o diretor.

Aprovado no Enem 2019 
e com uma vaga garantida 

no curso de Engenharia da 
Automação no Centro Fede-
ral de Educação Tecnológica 
(Cefet), Felipe Barbosa, de 19 
anos, afirma estar muito sa-
tisfeito com o resultado. “Os 
professores incentivaram 
muito o estudo e o preparo 
visando o Enem. Sempre nos 
ajudaram bastante, trazendo 
questões e dando dicas”, co-
memora o ex-aluno de Eletro-
técnica da Faetec João Luiz 
do Nascimento.

Para o secretário de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, 
Dr. Serginho, mesmo com as 
adversidades da pandemia, 
as expectativas para o próxi-
mo Enem são positivas. 

“A nossa trajetória de bons 
resultados nos últimos anos 
mostra que temos uma rede 
forte e que é referência no 
estado. Certamente a pan-

demia nos impôs algumas 
limitações e questões que 
precisaram ser adaptadas, 
mas trabalhamos incansa-
velmente para dar o supor-
te necessário para os nossos 
alunos. Ver a Faetec em des-
taque nesse ranking é mo-
tivo de muita alegria, pois 
levamos um ensino público 
gratuito e de excelência para 
a população. Desejo sucesso 
para os estudantes que farão 
o exame no próximo mês”, 
comemora ele.

A Faetec, ao longo dos 
anos, acumula bons resulta-
dos no Enem. Na avaliação 
de 2018, das dez unidades 
públicas do estado com me-
lhor colocação no exame, 
sete foram escolas técnicas 
da Rede. A ETE João Luiz do 
Nascimento conquistou o 2° 
lugar, repetindo o resultado 

dos últimos 10 dez anos.
Para o presidente da Fae-

tec, João Carrilho, a prepara-
ção esse ano voltou-se às fer-
ramentas digitais. “Visando 
auxiliar os alunos do 3º ano, 
a Faetec tem proposto ativi-
dades remotas específicas 
para os estudos daqueles que 
pretendem prestar o Enem, 
o que pode ser verificado no 
http://faetecead.blogspot.
com. No canal, encontra-se 
disponibilizado uma seção de 
fomento denominado ‘Dicas 
para o Enem’, com links de 
acesso a simulados, bancos 
de questões objetivas, testes 
rápidos, etc”, orienta.

As provas impressas do 
Enem desse ano serão aplica-
das, excepcionalmente, nos 
dias 17 e 24 de janeiro e as 
avaliações digitais nos dias 
31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Obra acaba com enchentes em Saracuruna, 
beneficiando milhares de moradores

Canalização do Canal 
Farias em fase final

Funcionários trabalham na Canalização do Canal Farias, em Caxias

A Secretaria Municipal de 
Obras de Duque de Caxias 
está finalizando as obras de 
macrodrenagem e urbani-
zação de um trecho de cer-
ca de 1.200 metros do Canal 
Farias, que vai beneficiar 
milhares de moradores de 
Saracuruna e bairros da re-
gião do segundo distrito. O 
órgão está instalando redes 
de galeria pré-moldada em 
concreto armado que vão 
aumentar a capacidade de 
escoamento das águas nos 
dias de chuva forte evitan-
do, com isso, os transborda-
mentos e os alagamentos.

As obras são realizadas 
por administração direta, 
sem a contratação de em-
presas. A iniciativa é ne-
cessária devido à possibi-
lidade de chuvas fortes que 
costumam cair no verão.

O trecho que está sendo 
canalizado vai ganhar ur-
banização e uma grande 
área de lazer. O local vai 
receber pavimento inter-
travado de concreto, ci-
clovia, playground, acade-
mia de ginástica, jardins e 
áreas com bancos e mesas, 

entre outros equipamentos. 
Também está sendo feita a 
limpeza do canal próximo ao 
deságue para aumentar o es-
coamento das águas.

O programa de combate 
às enchentes da prefeitura 
vem atuando em todos os 
distritos na limpeza e desas-
soreamento de rios e canais. 
Iniciado em 2017, o progra-
ma já limpou mais de 250 
quilômetros de rios, canais, 
córregos e valões, facilitando 
o escoamento das águas nos 
dias de chuvas forte, regis-
tradas nessa época do ano e 
durante o verão.

“Apesar das campanhas 
de conscientização da po-
pulação sobre os riscos, em 
algumas regiões moradores 
insistem em jogar lixo nas 
margens dos rios e nos ca-
nais de Duque de Caxias. 
As obstruções dificultam o 
escoamento das águas pro-
vocando alagamentos, além 
de causar transtornos nos 
bairros”, detalhou o secre-
tário de Obras, João Carlos 
Grilo, acrescentando que a 
limpeza dos rios é realizada 
durante todo o ano.
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LINHA DE COSMÉTICOS COM A CARA DO

VERÃO CARIOCA
Nturale, marca criada por 
jovens empreendedoras da 
Baixada, tem sabonetes e 
cremes artesanais em formato 
de sorvete e cerveja 

P
ensando em deixar 
seus produtos com a 
cara do verão, a Na-
turale Skincare, em-

presa composta por mulhe-
res empreendedoras de uma 
mesma família de São João 
de Meriti, lança sua nova 
linha de cosméticos: sabo-
netes produzidos artesanal-
mente, em formato de picolé, 
garrafas e copos de cerveja. 
De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de 
Higiene Pessoal Perfumaria 
e Cosméticos (ABIHPEC), 
após o início do isolamento 
social, os consumidores bra-
sileiros ficaram mais adep-
tos à prática do skincare, cui-
dado diário com a pele, e aos 
produtos para pele.

“Nossa ideia é que fosse 
algo criativo e a cara do bra-
sileiro, chamando atenção do 
nosso público e de quem ain-
da não nos conhece. Nossos 
produtos são todos pensados 
de forma singular. Procura-
mos cada molde específico 
para que dê um toque espe-
cial em cada item”, afirmou a 
empreendedora da Naturale e 
esteticista, Caroline Silva.

Com seu início em feverei-
ro do ano passado, a empresa 
partiu do princípio de forne-
cer cosméticos artesanais fei-
tos com ervas, plantas e mi-
nerais para todo tipo de pele 
e, ao mesmo tempo, serem de 
uma forma que seja de menos 
impacto para a natureza. 

Para as idealizadoras da 
marca, cada uma tem um pa-
pel importante na construção 
da identidade da empresa. A 

As jovens utilizam 
sua plataforma 

no Instagram para 
se apresentar 

e dar dicas aos 
seguidores
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Marizel, mãe da família, é a 
artesã e a criadora. A Karina, 
filha mais nova, é formada em 
administração e cuida do fi-
nanceiro, e a Caroline, filha e 
entrevistada pela nossa equi-
pe, é formada em estética e 
graduanda em biomedicina.

“Aproveitamos para lançar 
os novos produtos neste pe-
ríodo do ano, por acreditar-
mos serem excelentes para 
presentear pessoas queridas 
nas festas de fim de ano, como 
amigo oculto, festas de empre-
sas e aniversário. Além de que 
os sabonetes são para o cor-
po, então podem ser usados 
no banho, ou por ser tão bem 
feito e criativo podem ser usa-
dos como enfeite decorativo”, 
disse Caroline.

As jovens utilizam sua 
plataforma no instagram 
(@naturale.skincare) para 
apresentar e explicar ao pú-
blico os mitos e verdades re-
lacionados ao uso da argila e 
cuidados com a pele, como 
o tipo de pele de cada pes-
soa; como saber se sua Skin-
care está dando certo; modo 
de uso dos produtos; rotina 
de como usar os produtos e 
muito mais.

SERVIÇO:

No perfil oficial da empre-
sa Instagram (@naturale.
skincare), é possível fazer 
pedidos para entregas pre-
sencialmente no centro de 
São João, centro de Vilar dos 
Teles, Shopping Grande Rio, 
centro de Caxias e centro de 
Nova Iguaçu. Já no site ofi-
cial (www.naturaleskincare.
com.br), as entregas são fei-
tas para todo o Brasil através 
do Correios.

Marca aposta em formatos divertidos em seus sabonetes e cremes

Tradicional pelos bares do Rio, copos de cerveja viraram itens para a limpeza de pele nas mãos criativas do grupo que comanda a Naturale

Produtos das jovens empreendedoras nas formas de picolés coloridos

ERIC MACEDO

eric.macedo@odia.com.br
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