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FAZENDA SÃO BERNARDINO (Nova Iguaçu)
Construída em estilo neoclássico em 1875, pelo português 
Bernardino José de Souza e Melo, foi tombada em 1951.
Fotografia: Divulgação/Prefeitura de Nova Iguacu
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CAMINHO NIEMEYER (Niterói)
Complexo cultural foi inaugurado em 2002, com projeto do 
arquiteto Oscar Niemeyer, e se estende por 11 km na orla.
Fotografia: Daniel Castelo Branco/Agência O Dia
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PEDRA DA GÁVEA (Vista da Barra da Tijuca)
Com 842 metros, ela é uma das montanhas mais altas do 
mundo junto de margens oceânicas.
Fotografia: Daniel Castelo Branco/Agência O Dia



Baixada

Método inovador contra a 
celulite conquista celebridades
Criado pela empresária iguaçuana Simone Soares, técnica caiu nas graças de Adriana Bombom 

FOTOS DGN ASSESSORIA / DIVULGAÇÃO

T
oda vulher est. sev-
pre ev busca de no-
vas técnicas de bele-
za. E foi isso que uva 

voradora de Nova Iguaçu 
encontrou: uva forva de 
acabar cov os tão tevidos 
buraquinhos na pele, as ce-
lulites. Sivone Soares traba-
lhou durante quase 15 anos 
covo fisioterapeuta na rede 
pública e h. alguns anos vu-
dou para a .rea de estética. 
Após passar uv tevpo aten-
dendo ev dovicílio e ev uv 
quartinho no apartavento 
de sua sogra, atualvente 
tev uva das vais bev equi-
padas clínicas de estética da 
Baixada Fluvinense.

Ela desenvolveu e paten-
teou uva técnica para eli-
vinação de celulite que dis-
pensa o uso de aparelhos e 
v.quinas. Dividido ev cin-
co sessões, o vétodo elivina 
de forva vanual as favige-
radas inflavações fazendo 
cov que não voltev vais.

“Através de vuito estudo e 
dedicação, cheguei ao resul-
tado final do protocolo que é 
essa técnica ‘Método Sivone 
Soares’. Patenteei e só eu e as 
profissionais dos cursos que 
vinistro podevos usar. Ou 
seja, é algo único”, covevora 
a especialista.

Sivone explica que as ce-
lulites são uv processo in-
flavatório do corpo. A pro-
fissional garante que, cov 
o procedivento, consegue 
quebrar a célula de gordura 
da celulites, gerando assiv 
uv processo de desinfla-
vação. A reação do corpo é 
aquela forva redonda e fu-
ros nas pernas e glúteos.

Ela inforva que j. na se-
gunda seção é possível ver 
uva grande diferença. Porév, 
não adianta só fazer a técnica 
se não tiver uva boa aliven-
tação e restringir alguns ali-
ventos. “Celulite é uv pro-
bleva horvonal da vulher, 
não adianta só fazer a vinha 
técnica, têv que ter uva boa 
aliventação, restringir alguns 
aliventos, covo frituras e re-
frigerantes, que acabav alte-
rando e causando essa infla-
vação”, afirva.

Tavanho sucesso fez cov 
que a profissional que aten-
dia a dovicílio vontasse 
uva avpla e voderna clíni-
ca na Baixada Fluvinense. 
A fava do procedivento de-
senvolvido por Sivone che-
gou aos ouvidos das favo-
sas que hoje se deslocav até 
l. para perder as celulites. 
Sivone j. atendeu a fun-
keira Valesca; a atriz Nívea 
Stelvann que, atualvente, 
vora nos Estados Unidos; 
e Adriana Bovbov, que 
não perde uva sessão cov 
a profissional.

“Conheci a Sivone atra-
vés de avigas ev covuv. 
Uv belo dia, perguntei a 
uva delas qual o tratavento 
que ela fazia pois o buvbuv 
estava lisinho, sev nenhuva 
celulite, e ela ve indicou a 
Sivone. Me preparei o Car-
naval todo cov ela para fazer 
bonito na Avenida e, ano que 
vev não ser. diferente. Eu j. 
disse para a Sivone que vou 
até o outro lado do vundo 
atr.s dela. Essa técnica que 
ela criou é única e indico 
para todo vundo”, elogia 
Bovbov.

A Clínica Simone Sousa - Fisioestética fica na Travessa Sebastião Reis 9, no Centro de Nova Iguaçu. 
Mais informações pelos telefones 3582-7515 ou 97231-8496, e no Instagram @simonefisioestetica.

Antes e depois de uma das clientes Simone Soares

Adriana Bombom se 

rendeu ao método de 

Simone Soares

Simone Soares criou 

método inovador 

para acabar com a 

celulites e conquistou 

celebridades
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Baixada

Nascido em Nova Iguaçu, jogador de polo 
aquático do Flamengo busca bolsa de estudos

FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

A 
união  do  segu -
ro com o esporte 
olímpico em prol 
da educação e de 

causas sociais. Este é o pro-
pósito da parceria firmada 
entre o Clube de Regatas 
do Flamengo e a Escola de 
Negócios e Seguros (ENS). 
Pelo acordo, o Rubro-Negro 
poderá oferecer a atletas 
olímpicos, que vivem em 
áreas vulneráveis, cerca de 
110 bolsas de estudo inte-
grais em cursos de gradua-
ção e de MBA. Atualmente, 
o clube reúne cerca de 800 
atletas nas modalidades 
olímpicas, sendo que 44% 
deles são oriundos de re-
giões carentes.

Andrey Lopes da Concei-
ção, de 26 anos, nasceu em 

Nova Iguaçu e hoje é atleta 
da equipe de polo aquático 
do Flamengo. Ele é um gran-
de entusiasta da parceria do 
clube com a ENS. “Já quero 
uma dessas bolsas. Fiquei 
muito feliz com essa inicia-
tiva porque mostra que tudo 
está melhorando para os 
atletas do clube. Somos sor-
tudos de estar aqui, nessa 
gestão, com as modalidades 
olímpicas recebendo inves-
timentos. Essa iniciativa vai 
ajudar muitos atletas a te-
rem algo mais na vida além 
do esporte”, frisa.

Segundo Andrey, a carrei-
ra esportiva uma hora aca-
ba. “Ter acesso à educação 
é um diferencial. Aqui, na 
Zona Sul, isso é fácil. Mas, 
lá na Baixada Fluminense, 

de onde eu vim, os moleques 
ficam o dia inteiro na rua 
porque não têm opção. Eles 
querem algo legal, mas não 
têm. As escolas não possuem 
infraestrutura, não têm pis-
cina nem quadras bem es-
truturadas. Não existe um 
espaço que os chame para 
aquele ambiente”, lamenta.

Andrey ressalta que as 
bolsas atendem o perfil dos 
integrantes do time: “É uma 
oportunidade tanto para 
quem concluiu o Ensino Mé-
dio quanto para aqueles que 
já têm uma graduação. O 
fato de as bolsas serem para 
cursos de dois anos facilita 
para encaixar com a rotina 
dos treinos. Falo isso por ex-
periência própria, porque 
tenho uma rotina puxada e 

não é fácil conciliar as duas 
coisas. Conseguir o diploma 
vai abrir portas para muitos 
atletas”, acredita.

“Quando vim para o Fla-
mengo, tinha acabado de 
terminar o Ensino Médio 
e disse ao meu técnico que 
queria estudar. Ele conse-
guiu uma bolsa em uma 
universidade e hoje sou for-
mado em Administração”, 
completa.

Ainda na faculdade, An-
drey conseguiu um estágio 
na área de projetos do Fla-
mengo. Depois de formado, 
em 2019, foi efetivado e hoje 
é funcionário do clube. Ele 
se orgulha de sua trajetória 
e considera investir em uma 
pós-carreira fundamental.

“Nem todos serão atle-

tas de ponta, ainda mais 
em uma modalidade como 
o polo, que não recebe tan-
to investimento. Por isso, a 
melhor combinação é edu-
cação e esporte. Quando 
comecei no esporte, aos 14 
anos, tinha toda liberdade 
de adolescente e poderia 
ter escolhido um caminho 
diferente e negativo, mas o 
esporte me puxou e mudou 
meu foco. Particularmente 
na minha vida, o esporte e a 
educação foram um diferen-
cial. Quando eu tive acesso à 
educação, dentro do espor-
te, fui levado a ambientes 
positivos, que me abriram 
portas para o meu futuro. 
Hoje estou efetivado em um 
clube grande, conseguindo 
dar o melhor para minha 

filha”, conta o atleta, pai da 
Analu.

Do total de bolsas, 100 
são para graduação e 10 de 
MBA. As primeiras serão 
destinadas, em ordem de 
prioridade, para atletas do 
clube, dos quais uma par-
cela significativa sem uma 
perspectiva clara do “pós-
carreira”; outra quantidade 
grande de bolsas para ações 
sociais que o time está rea-
lizando junto à área de Res-
ponsabilidade Social; e por 
fim, uma fatia menor (cer-
ca de 10 bolsas) para sócio-
torcedores. As de MBA vão 
para funcionários, dentro 
de critérios a serem defini-
dos. Até fevereiro o clube 
terá a composição comple-
ta desses bolsistas.

Parceria entre o time Rubro-Negro e empresa de 
seguros vai oferecer melhoria na educação
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Baixada

Digital influencers de Caxias 
denunciam racismo sofrido 
pela filha recém-nascida
A pequena 
Esperança foi 
atacada com 
dias de vida

DIVULGAÇÃO

Filipi e Gabi 
com a pequena 

Esperança: vítimas 
de discriminaçho e 

desrespeito por parte 
de alguns seguidores 

na grande redeE
ravumavquar.a-fei-
ra,v28vdevnovembro.v
AvpequenavEsperan-
çav.inhavapenasval-

gunsvdiasvdevvidavevencan-
.avavosvpapaisvdevprimeirav
viagemvFilipevMaiavevGabiv
Smi.h.vComv21vanosvevquasev
.rêsvmilhõesvdevseguidoresv
nasvredesvsociais,vosvmora-
doresvdevDuquevdevCaxias,v
navBaixadavFluminense,vmalv
podiamvimaginarvovquevpo-
deriavacon.ecer.

Aovpos.arvumavfo.ovdav
filha,vosvmaisvdiversosvco-
men.áriosvindelicadosvco-
meçaramvavsurgir.v“Foivumav
si.uaçãova.ípica,vporquev
semprev.rabalhamosvparav
diver.irvnossovpúblicove,v
quandovcompar.ilhamosv
essevmomen.ov.ãovespe-
cial,vasvpessoasvcomeçaramv
avfalarvdavcor.vElavévsóvumav
criança,vnãov.inhavnemvumv
mêsvquandovpos.amosvovví-
deo”,vcon.avFilipe.

“Vocêsvsãovnegrosvevelav
branca?”,vques.ionouvumav
seguidora,v“Esperavcozinhar,v
galera”,vdissevou.ra,vsevrefe-
rindovaov.omvdevpelevdavbebê.v

“Foramvváriasvpiadinhasv
devduplovsen.indo,vinclusivev
insinuandovquevavEsperan-
çavnãoveravminhavfilha”,vco-
men.avovjovem.

Gabi,vquevaindaves.avavdev
resguardo,v.ambémvnãoven-
.endeuvosvcomen.ários.v“Euv
queriaven.endervessevques-

Shopping de Nova Iguaçu recebe Feira de Livros
Com variedade de títulos e de gêneros, evento vai até o dia 2 de fevereiro e tem como objetivo estimular a leitura e o acesso às obras

REPRODUÇÃO

Feira no TopShopping oferece livros a partir de R$ 10: 
boa opçho para os amantes da leitura

Osvaman.esvdevlei.urav.êmv
maisvumvespaçovparavencon-
.rarvaquelevlivrovespecial,v
comvpreçosvavpar.irvdevR$v
10.vAvFeiravdevLivrosvdovTop-
Shoppingvacon.ece,va.évovdiav
2vdevfevereiro,vnavPraçavdev
Even.os,vnov1ºvpiso.v

Clien.esvquevcircularemv
porvlávvãovsevdepararvumv
acervovcomvopçõesvparav.o-
dasvasvidades.vComvvarieda-
devdev.í.ulosvnacionaisvevin-
.ernacionais,vdevgênerosvva-
riados,vovobje.ivovéves.imularv
avlei.uravevovacessovaovlivro.

.ionamen.ovdevcor.vPorvquev
dãov.an.avimpor.ânciavparav
isso?”,vindaga,vincomodada.

Porvcon.avdovepisódio,vov
criadorvdevcon.eúdovacre-
di.avquevhouvevumvafas.a-
men.ovdevalgumasvempre-
sas.v“Nósves.ávamosvcomv
.udovcer.ovparavcomeçarv
avfazervumv.rabalhovparav
umavmarca,vfizemosvavpri-
meiravpar.evevlogovdepoisv
dosvcomen.áriosvnasvfo.os,v

elesv(donosvdavempresa)vsu-
miram.vAvgen.evvêvquevnãov

sóvpsicológico,vmasv.emvumv
danovma.erial,vquevacabav
sendovirreversível”,vrela.a.

Filipevregis.rouvumvbole-
.imvdevocorrênciavon-linevev
esperavquevmedidasvsejamv
.omadas,vparavquevou.rasv
pessoasvnãovsoframvovmes-
movproblema.v“Essev.ipovdev
comen.áriovévinacei.ável.v
Achovquevdevovmevposicio-
narvsobrevessavques.ãovparav
quev.odosvvejamvquevovra-

cismoves.ru.uralva.ingevosv
negrosvdesdevavinfância”,vde-
sabafavovrapaz.

SAIBA COMO DENUNCIAR

Tan.ovosvepisódiosvdevracis-
mo,vcomovinjúriavracial,vsãov
.ipificadosvcomovcrime,vpo-
demvrendervpenavdeva.év.rêsv
anosvevdevemvservlevadosvàsv
au.oridades.vOsvbole.insvdev
ocorrênciavpodemvservregis-
.radosvpelovsi.e:vdedic.pci-

vil.rj.gov.br.
Maisvinformaçõesvpodemv

servob.idasvnavSuperin.en-
dênciavdevIgualdadevRacialv
davSecre.ariavdevEs.adovdev
Assis.ênciavSocialvevDirei.osv
Humanosv(PraçavCris.ianov
O..onivs/nº,vEdifíciovDomv
PedrovII,v6ºvandar,vCen.ralv
dovBrasil).vOu.rosvmeiosvdev
comunicaçãovsãovov.elefonev
2334-9595vevove-mailvsupir@
social.ri.gov.br.

Seguidores do 
casal chegaram 
a questionar a 
paternidade da 
criança e a ironizar 
sobre a sua cor

TOPSHOPPING 

O horário de funcio-
namento é de segun-
da-feira a sábado, das 
10h às 22h; domingos 
e feriados, das 13h às 
21h. Com entrada gra-
tuita, o TopShopping 
está localizado na 
Avenida Governador 
Roberto Silveira 540, 
no Centro de Nova 
Iguaçu. Mais infor-
mações pelo telefone 
2667-1787.
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MINORIAS EM CENA

OUTROS SABERES

Peba do Coletivo Ponte Cultural no 
YouTube dá voz aos marginalizados
Movimento gonçalense de jovens ativistas faz leitura da peça ‘Grace’, baseada em tragédia grega

Membros do Coletivo Ponte Cultural: jovens ativistas dispostos a promover a inclusão social através da democratização do acesso à educação e ao conhecimento  

V
iés fundamental da 
arte, a criatividade dos 
profissionais do setor 
cultural foi colocada 

à prova durante a pandemia. 
Isso porque o segmento, cuja 
atividade até então se fazia 
essencialmente por eventos 
presenciais, precisou se rein-
ventar através do único recur-
so possível ao distanciamento 
social: a internet. Foi o caso do 
Coletivo Ponte Cultural, mo-
vimento gonçalense de jovens 
ativistas culturais que, entre 
outras ações, interpretou vir-
tualmente a peça Grace - Tra-
gédia num só fôlego, baseada 
na tragédia grega Medeia em 
versão especial.   

A protagonista da história é a 
prostituta Grace. Explorada por 
Ramón, ela acredita que essa 
relação abusiva é o único tipo 
de afeto possível que lhe cabe no 
mundo. Isso até conhecer Mer-
cúrio, que surge em sua vida 
como uma espécie de reden-
ção, apresentando-lhe um novo 
olhar para o amor. Porém, dian-
te de uma reviravolta, traça um 
plano vingativo que lhe erguerá 
como uma Fênix. A produção é 
uma parceria entre o Coletivo 
Ponte Cultural e o Acervo Gru-
po de Teatro, que aguardam os 
resultados dos editais da Lei Al-
dir Blanc. Ambos já realizaram, 
juntos, o projeto teatral Te Con-
to Agora, apresentado no SESC 
São Gonçalo em 2019.

Segundo o autor do espetá-
culo, Sergio Santal, a leitura do 
texto teve como proposta dar 
protagonismo a um elenco pre-
dominantemente preto e de ar-
tistas independentes. “O projeto 
nasceu da vontade de contar a 
história de personagens tão in-
visibilizados no nosso contexto, 
dando a eles ares de semideuses, 
tal qual era feito na Antiguidade 
Grega, em que os protagonistas 
das tragédias eram pessoas per-
tencentes à elite daquela socie-
dade”, explica Santal.

VÍDEO ESTÁ DISPPONÍVEL

Com direção de Wildson 
França e produção de Mar-
cos Moura, a montagem tem 
no elenco Sérgio Santal, Da-
niel Vargas, Felipe Andrade, 

Rose Márcia Marques e Way-
ne Marinho. A estreia da en-
cenação foi no dia 15, e, desde 
então, o vídeo está disponível 
no link youtube.com/watch?-
v=FRDwLac6DvQ , com clas-
sificação etária de 16 anos. A 
apresentação tem acesso gra-
tuito, mas o grupo disponibi-
liza uma conta bancária para 
contribuição solidária (Nu-
bank - Agência 0001 - c. cor-
rente 55438370-5 / em nome 
de Sérgio de Oliveira Santos 
Junior), cujos recursos arre-
cadados serão destinados à 
montagem do espetáculo tão 
logo as apresentações presen-
ciais sejam retomadas.

“O roteiro possui estruturas 
que lembram a antiguidade 
dentro de uma roupagem cario-
ca e o público poderá lembrar 
de muitas pessoas do cotidia-
no e autores clássicos com essa 
rede que envereda a história e a 
torna cada minuto mais inten-
sa. Grace vive intensamente sua 
desventura, de ser miserável, 
preta e trans no país que mais 
assassina LGBTQIA+ no mun-
do. Sem sortilégio e fugas, segue 
o fluxo ruminante de uma so-
brevida, por ser sub-humana”, 

conta o diretor, Wildson França.

INCLUSÃO SOCIAL

O grupo surgiu em 2016 com o 
objetivo de promover a inclu-
são social através da democra-
tização do acesso à cultura e 
à educação. Hoje, é composto 
por 33 voluntários, entre artis-
tas e educadores, que oferecem 
gratuitamente cursos de Tea-
tro, Cinema e TV, Desenho Rea-
lista, Danças Urbanas, Teclado, 
Violão, Piano e o Pré-vestibular 
Comunitário, que juntos so-
mam mais de 200 alunos, além 
de dispor de uma biblioteca co-

munitária com aproximada-
mente 1.300 livros e promover 
saraus e cineclubes. 

Desde sua fundação, o Pon-
te Cultural já beneficiou mais 
de 6.500 pessoas. E durante a 
pandemia ainda encabeçou a 
arrecadação e doação de mais 
de 500 cestas básicas, quilos 
de fraldas geriátricas e mi-
lhares de sabonetes e de más-
caras de proteção destinados 
à população em situação de 
vulnerabilidade.

“Somos um movimento so-
cial que atua no segmento cul-
tural com ações e negócios de 

impacto social. Desde 2016, 
temos como finalidade buscar 
soluções para questões sociais e 
ser uma ferramenta importan-
te para responder aos desafios 
complexos da nossa sociedade”, 
definiu em resumo o fundador 
do Coletivo Ponto Cultural, o 
jornalista e produtor cultural 
Marcos Moura.

CAMPANHA VIRTUAL

Em outubro, os integrantes do 
coletivo iniciaram uma campa-
nha virtual para arrecadação 
de materiais de construção e 
recursos financeiros para re-
forma e adaptação de sua nova 
sede. Desde 2017, o projeto so-
cial ocupa duas salas cedidas 
pelo Centro Empresarial, onde 
oferece atividades culturais e 
educacionais a crianças e ado-
lescentes da comunidade do 
Apolo II, bairro periférico entre 
Itaboraí e São Gonçalo. 

Em junho, durante a pan-
demia, o irmão de Marcos 
Moura morreu e a casa da 
família - agora com um her-
deiro - foi doada para sediar 
a ONG e o Centro Cultural. O 
projeto não recebe incentivo 
financeiro do poder público.

Segundo o fundador, o grupo 
é grato ao responsáveis do Cen-
tro Empresarial onde o projeto 
funcionava, mas com uma sede 
própria o horário poderá ser 
mais amplo e incluir mais ativi-
dades. “É muito simbólico para 
mim destinar a casa onde cresci 
para realizar tantas atividades 
educacionais e culturais. Exis-
tem grandes potências entre 
as crianças e adolescentes na 
periferia e o que elas precisam 
é de oportunidades. Agradece-
mos por todo o apoio e carinho 
dos responsáveis pelo prédio, 
mas temos a oportunidade de 
caminhar com nossas próprias 
‘pernas’ agora”, explicou.

Segundo a pedagoga An-
dreia Costa, mãe de quatro 
alunos do projeto, não fosse o 
Coletivo Ponte Cultural e seu 
comprometimento com os jo-
vens, seus filhos talvez não fi-
zessem aulas de artes - ela não 
teria como pagar os cursos. 
“Eu e meus filhos entramos 
no coletivo em 2018. Eu tenho 
uma filha muito talentosa mas 
introvertida. Com o curso de 
teatro, ela se desenvolveu na 
escola e em outras áreas. Sou 
grata ao Ponte Cultural”.

O valor do conhecimento entre as classes populares
Professor e escritor Vilson Ferreira lança o livro educativo ‘Quando ensinar é (principalmente) aprender’ e dá voz aos subalternizados

Com assuntos atuais, Vilson Ferreira analisa as resistências cotidianas ao ensino da ‘língua de poder’

O professor, editor de livros e 
escritor Vilson Ferreira lança 
mais uma obra educativa e 
reflexiva: Quando Ensinar é 
(principalmente) Aprender, 
sob o selo da Editora Prover-
bo, também de sua proprie-
dade. Ao se deter para ouvir 
e compreender o que falam 
os sujeitos subalternizados 
nas escolas, ruas e redes so-
ciais, o autor pesquisa as 
(im)possibilidades de pro-
dução de saberes vindos das 
classes populares e dos mo-
vimentos que poderiam vir a 
ser incitados por essas vozes. 

“Analiso as resistências 
cotidianas ao ensino da ‘lín-
gua de poder’ e como elas 
podem vir a configurar ou-

tras formas de aprender e de 
produzir conhecimentos”, 
explica Vilson, que, em mais 
um ensaio bem elaborado, 
propõe aos leitores uma re-
flexão necessária sobre as-
suntos sempre atuais. 

O escritor propõe dis-
cussões sociais pertinentes 
ao momento conturbado 
e complexo que vivemos. O 
segundo livro do professor 
está em pré-venda pelo site 
proverboeditora.com.br/
produto/quando-ensinar-e
-principalmente-aprender.

Vilson Ferreira é o editor-
chefe da Proverbo. Possui 
graduação em Literaturas 
de Língua Portuguesa e há 
mais de vinte anos é profes-

sor da educação básica, mi-
nistrando aulas de Língua 
Portuguesa e Literatura para 
adolescentes e jovens. 

Em 2019, após crises de 
ansiedade e depressão, en-
controu na Literatura um 
novo propósito profissional: 
ajudar jovens autores e auto-
res iniciantes a realizarem o 
sonho de publicar livros, de 
forma profissional e a preços 
abaixo dos praticados pelo 
mercado editorial. Em 2020, 
publicou seu primeiro livro: 
Agora é Nós! Nós é que sabe! 
& outras histórias da esco-
la, onde narra as experiên-
cias de ser um educador da 
rede pública de ensino por 
duas décadas.

FICHA TÉCNICA:

Texto:  Sergio Santal

Direbão:  Wildson França

Elenco: Sérgio Santal, Da-
niel Vargas, Felipe Andrade, 
Rose Márcia Marques e Wayne 
Marinho

Produbão: Marcos Moura

Classificabão Etária: 
16 anos

Contatos e informabões:
Tel. (21) 99266-0026 - Marcos 
Moura

E-mail 
contato@coletivopontecultu-
ral.com.br

Contribuibão solidária:
Banco Nubank - Agência 0001 
- Conta 55438370-5
Sérgio de Oliveira Santos Junior

IRMA LASMAR
irma.lasmar@odia.com.br
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Niterói & região

OS VERDADEIROS HERÓIS DA

RESISTÊNCIA  
Em meio à pandemia, professores se redescobriram em homogênea mistura de vocação e devoção 

D
ifdcil olhar pra trás e 
não recordar daquele 
professor que marcou 
nossas vidas. Aquele 

que fez muito além de ensinar 
didaticamente português ou 
matemática. Seja pelas palavras 
de incentivo, seja pelo carinho 
acolhedor com que permearam 
nossa infância, sempre tem um 
educador que arranca um sor-
riso do rosto ao ser lembrado.

No nosso histórico esco-
lar e emocional, todos temos 
pelo menos um desses profis-
sionais que deixaram marcas 
profundas e lições que perdu-
ram diariamente, mesmo que 
inconscientemente.

O ano letivo mais difdcil do 
século acabou e esses mestres 
merecem ainda mais admira-
ção e respeito. Mais do qual-
quer outra profissão, os pro-
fessores se viram envoltos em 
um turbilhão de novidades e 
tendo que se desdobrar para 
continuar exercendo, com 
maestria, esse “chamado” que 
é o lecionar. 

Em meio à vddeos para you-
tube, aulas em grupo e a sau-
dade da sala de aula, eles se 
depararam com a exaustão e 
a incerteza caracterdsticas do 
momento atual, em meio a 
uma pandemia mundial.

Foram tantos problemas que 
fica até difdcil enumerar. Uma 
gama de incertezas, desconhe-
cimento, medo, despreparo em 
todos os ndveis e até preocupa-
ções como, por exemplo, com a 
própria saúde mental e fdsica de 
todos os envolvidos. 

Entretanto, concluiu-se que 
mesmo com tantas dificulda-
des e desafios encontrados, a 
educação à distância continua 
sendo uma opção favorável 
para que o conhecimento seja 
repassado mesmo quando o 

contato fdsico entre professo-
res e alunos não é uma opção. 
Pelo menos enquanto não te-
mos uma vacina contra a Co-
vid-19 no Brasil.

É fato que nenhuma ins-
tituição de ensino e nem se-
quer as famdlias dos alunos 
estavam esperando por tal 
situação, mas todos tiveram 
de enfrentá-la e ainda seguem 
enfrentando. Afinal, até que 
todos estejam vacinados, por 
enquanto, nada muda.

O ano de 2021 chega ainda 
arrastando a corrente da dú-
vida. O que as crianças apren-
dem nos seus anos de formação 
pode moldar os homens e mu-
lheres que eles se tornarão mais 
tarde. Bons professores tornam 
as experiências educativas dos 
seus alunos bem sucedidas, 
mesmo sob condições adversas. 

Afinal, bons professores 
podem ajudar a adquirir 
aprendizagens e competên-
cias, e, acima de tudo, formar 
cidadãos de bem, que são 
gentis, empregam a empa-
tia e podem fazer diferença 
em um mundo que, definiti-
vamente, precisa de olhares 
mais sensdveis.

Muito querida no meio 
acadêmico, seja por colegas 
de profissão, seja por alunos 
e pais, graças ao seu jeito ca-
rinhoso, dedicado e entregue, 
a professora Carla Babo, da 
escola Tempo de Aprender, 
em Icarad, já viu centenas de 
jovens se formarem e guarda 

ela também, uma recordação 
de cada um deles. 

“A gente quer que eles nos 
guardem no coração, que mes-
mo adultos lembrem não só 
das lições, mas de cada ensi-
namento e que sejam pessoas 
felizes. Eles são um pouco nos-
sos filhos também, a gente tor-
ce e vibra com as conquistas. 
Eu não escolhi ser professora, 
a vida de professora que me 
escolheu e prezo muito o que 
faço”, declara, emocionada.

Ana Luiza e Letdcia, ambas 
de 7 anos, alunas da docente, 
se derretem ao falar dela. “Sin-
to falta de encontrar tia Carla 
e poder abraçá-la. Ela ensinou 
tudo para a gente e eu gosto 
muito dela. Mesmo com o co-
ronavdrus, ainda pude vê-la na 
minha tela do computador e 
adorei”, conta Ana Luiza.

Letdcia reforça o coro: “Eu 
queria ter mais aulas e po-
der conversar mais com ela. 
Quando acabava o tempo, fi-
cava morrendo de saudade e 
ansiosa pelo próximo encon-
tro virtual da gente. Quero 
mais ano que vem”.

Em suma, um bom profes-
sor é um modelo para os seus 
alunos que tendem a segui
-lo, mesmo que involuntaria-
mente, em muitos aspectos. 
Ele trabalha autoestima, dá 
asas às competências e ambi-
ções e deixa um legado. De va-
lores, de caráter e de esmero.

“Está claro agora que a 
experiência educacional é, 
mais do que uma mera trans-
missão de conhecimentos, 
um processo de interação 
social e interpessoal entre 
alunos e professores, e en-
tre estes e pais, em que as 
ações são de fundamental 
importância e interferem em 
aprendizado, evolução, so-
ciabilidade e construção de 
cada ser.”, afirma a pedagoga 
Christiane Brantes.

Amada pelos alunos, Tia Carla inovou nas aulas on line para mantê-los sempre estimulados

IMAGEM ARQUIVO PESSOAL

Dedicação máxima para 
não prejudicar os alunos

 > Incansáveis, apesar da 
pandemia, mesmo em casa, 
professores e professoras 
continuaram trabalhando 
e cumprindo suas jornadas 
de trabalho, engajados em 
fazer com que os alunos não 
ficassem prejudicados em 
relação ao calendário aca-
dêmico, hoje em recesso. E 
simultaneamente tentan-
do fazer com que esses es-
tudantes não perdessem o 
interesse nas aulas. Uma ta-
refa árdua, principalmente 
para os menores.

“No começo o difdcil foi 
entender como alcançar 
as crianças no conteúdo e 
mantê-las entusiasmadas e 
envolvidas. Agora é manter 
cada um encorajado e im-
pelido, sempre respeitando 
suas particularidades que 
precisam ser entendidas e 
levadas em consideração. 
Ensinar é transmitir o que 
tenho de melhor, quero dei-
xar em cada um deles um 
pouquinho de mim, da mi-
nha experiência e tenacida-
de”, relata Fernanda Briga-

gão, outra fascinada pela 
profissão.

A estudiosa Beatriz, de 7 
anos, sentava para assistir 
os vddeos, mas é somente 
quando a “tia” aparecia em 
cena, que os olhos da meni-
na brilhavam: “Ela estava 
sentindo muita falta da pro-
fessora, das brincadeiras, 
do ambiente lúdico que ela 
sempre trouxe para a mi-
nha filha. Com aulas on-li-
ne, os dias que ela sabia que 
veria a tia Thayane, eram 
os que a deixavam anima-
da”, conta a mãe, Cristina 
Baptista. 

Não se sabe ainda como 
será o futuro pós covid, mas 
o que dá para ter certeza é 
que os professores conti-
nuam sendo uma “ferra-
menta” de esperança aos 
nossos estudantes, mos-
trando a todos que um novo 
horizonte está por vir. Mas, 
sobretudo, é necessário 
reconhecer que a valorosa 
atuação de cada um deles é 
importante em nossa socie-
dade ontem, hoje e sempre.

Para Fernanda, ensinar é uma tarefa exercida com afeição e empenho

IMAGEM ARQUIVO PESSOAL

A educação à 
distância continua 
sendo uma opção 
favorável para que 
o conhecimento 
seja repassado

Mesmo durante a pandemia, Maria Luiza adora as aulas virtuais e interagir com a professora Carla

IMAGEM ARQUIVO PESSOAL

A encantadora Beatriz adora conversar com a Tia Thayane

IMAGEM ARQUIVO PESSOAL

LUCIANA GUIMARÃES
luciana.guimaraes@odia.com.br
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Zona Oeste

Prefeito, qne toma posse dia 1º, terá qne acabar com o abandono da região, sem infraestrntnra e investimentos

DIVULGAÇÃO/AEDIN

Bubacos vibam vebdadeibas piscinas em dia de chuva

O
s desafios para o 
prefeito diplomado 
Eduardo Paes (DEM
-RJ) são muitos. Eles 

vão desde recuperar as finan-
ças combalidas da Prefeitura 
do Rio a dar cabo do abando-
no, que é visível por toda a ci-
dade. Os distritos industriais 
do Rio, concentrados na Zona 
Oeste, são um bom exemplo 
da situação: ruas esburaca-
das, falta de pavimentação e 
calçadas, pouquíssima ou ne-
nhuma iluminação, pontos de 
ônibus inexistentes - inclusive 
o próprio coletivo desapare-
ceu da região -, poda de árvore 
e áreas de convivência urbana. 
Ou seja, toda infraestrutura da 
região que abriga indústrias 
que geram empregos, mesmo 
durante a pandemia de coro-
navírus, é caótica.

A Avenida Brasil, prin-
cipal via de acesso a esses 
polos na Zona Oeste, pade-
ce com engarrafamentos e 
buracos. Por conta disso, es-
coar a produção e produtos 
dessas regiões - que deveria 
ser uma tarefa relativamente 
fácil -, tem se mostrado um 
desafio constante. Para se ter 
uma ideia, a região abriga 
49 empresas. Sendo Campo 
Grande com o maior número 
(22), seguida de Santa Cruz, 
com 16; Palmares tem sete 

e Paciência, quatro; segun-
do informações da Compa-
nhia Industrial do Estado 
do Rio de Janeiro (Codin), 
responsável por implantar 
os distritos. A sua manuten-
ção é, constitucionalmente, 
feita pelas prefeituras dos 
municípios.

No polo de Santa Cruz, por 
exemplo, cada vez que cho-
ve é uma “emoção”. A chuva 
cria, inclusive, verdadeiros 
lagos. É possível ver pássa-
ros se banhando na água 
suja que fica acumulada. Em 
uma das visitas que a repor-
tagem de O DIA fez ao local, 
máquinas da Prefeitura do 
Rio surgiram, mas desapa-
receram na semana seguin-
te. Os buracos, no entanto, 
permaneceram.

Após muita cobrança e 
inúmeras denúncias, a pre-
feitura começou a recapear 
a via principal no último dia 
6. Mas o problema não foi re-
solvido. O próprio secretário 
de Infraestrutura, Sebastião 
Bruno, admitiu durante reu-
nião com representantes das 
indústrias na Associação de 
Empresas do Distrito Indus-
trial (Aedin), que a medida 
era paliativa. Máquinas fo-
ram colocadas no local, mas 
a obra não avançou.

É importante destacar que 
as intervenções nos distri-
tos devem abranger, além do 
pavimento asfáltico, recupe-

ração da rede de drenagem, 
saneamento, iluminação e 
sinalização das rodovias.

MUITOS PROBLEMAS

Mais de 15 mil empregos di-
retos e 2,5 mil terceirizados, 
14 grandes indústrias, 550 
ônibus para transporte de 
funcionários diariamente, 
800 caminhões em trânsito 
diário e cerca de 2 mil veícu-
los de passeio. Some a isso 
R$ 260 milhões anuais de-
sembolsados em impostos 
(estadual e municipal). Estes 

são alguns dos números do 
Distrito Industrial de Santa 
Cruz.

No polo, que deveria ter 
uma boa contrapartida dos 
entes públicos, falta ilumina-
ção adequada, calçamento e, 
principalmente, asfalto - as 
ruas têm verdadeiras crate-
ras. Um risco para quem pre-
cisa transitar no local.

É comum ver caminhões 
quebrados, ainda com as 
cargas que deveriam ser es-
coadas da região, carros de 
passeio com pneus e suspen-

são avariados pelo caminho, 
trabalhadores com rostos e 
roupas cobertos de poeira 
amargando a longa espera 
do coletivo, que sumiu do 
distrito.

FALTA DE INFRAESTRUTURA

Os desafios para Eduardo 
Paes passam não só por Saú-
de e Educação, mas também 
pela revitalização dos quatro 
distritos industriais da capi-
tal, que geram empregos e 
exportam produtos, fortale-
cendo a Economia do estado. 

A reivindicação por me-
lhoria na região dos distri-
tos industriais da capital, 
que abrigam 49 empresas 
e indústrias, é antiga. Se-
gundo Paulo Bachur, dire-
tor do Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Carga 
(Sindicarga) e empresário 
do ramo de transporte que 
atende empresas no distrito 
de Santa Cruz há mais de 20 
anos, o descaso dos gover-
nos é gritante. 

“A nossa briga por um 
olhar especial a essa impor-
tante fonte de renda e traba-
lho do nosso estado é antiga 
e vem se agravando nos últi-
mos 4 anos”, diz Bachur.

Cabe lembrar que os dis-
tritos foram criados na dé-
cada de 1970 e, desde então, 
não passaram por obras de 
infraestrutura. “Trabalho 
com logística há mais de 30 
anos e, na minha visão, o 
Distrito Industrial de Santa 
Cruz é o mais estratégico de 
todo estado pela sua locali-
zação para recebimento dos 
insumos e distribuição de 
seus produtos acabados por 
todo Brasil, podendo utilizar 
todos os modais para o seu 
transporte”, avalia. E com-
plementa: “O que vimos nos 
últimos anos foram várias 
empresas deixando de inves-
tir no distrito pela sua péssi-
ma reputação na conserva-
ção e acesso às indústrias”.

MARTHA IMENES

email@odia.com.br

MARTHA IMENES/ODIA

DIVULGAÇÃO/AEDIN

DIVULGAÇÃO/AEDIN

WHATSAPP ODIA

Obbas pabadas na Avenida Átila 
Tempobal, em Santa Cbuz

Caminhões enfbentam alagamento 
paba escoab pbodução industbial

Condições pbecábias nas buas do Distbito Industbial de Santa Cbuz

Pabece lago, tem até pássabo, 
mas é uma bua no Distbito 

Industbial de Sta. Cbuz

desafio para Eduardo Paes
Distritos industriais, 
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Hora de resgatar a autoestima
Ativista da causa da violência contra a mulher dá dicas de como superar relacionamentos abusivos 

FILIPE LISBOA

Cristiane Machado é uma das 
primeiras mulheres autorizadas 

pela Justiça a usar dispositivo 
que avisa sobre aproximação do 
acusado de violência doméstica

O 
feminicídio da juíza Viviane Viei-
ra do Amaral Arronenzi, morta a 
facadas, diante das três filhas, na 
noite de Natal, pelo ex-marido, o 

engenheiro Paulo José Arronenzi, na Bar-
ra da Tijuca, causou revolta. Trata-se, in-
felizmente, de mais um caso de violência 
contra a mulher, algo inimaginável - mas 
comum - em pleno século 21. Tragédias as-
sim, porém, despertam a solidariedade de 
outras mulheres, dispostas a se ajudarem 
e superarem traumas frequentes em rela-
cionamentos abusivos. É o caso da atriz, 
jornalista e ativista da causa da violência 
contra a mulher, Cristiane Machado, que 
usa uma frase lapidar para lidar com tais 
situações: “Coragem acima de tudo!”

Cristiane mergulhou fundo no assunto e 
está cada vez mais tentando ajudar quem já 
passou e passa por esse problema, que atin-
ge diversas mulheres. “É importantíssimo 
ajudar a essas vítimas, e até mesmo, quem 
acha que não está passando pelo problema 
e tem medo ou vergonha de denunciar. Pre-
cisamos mudar o comportamento da socie-
dade. A conscientização e a prevenção são 
os caminhos da mudança”, afirma.

Segundo ela, resgatar a autoestima tam-
bém é fundamental. “Autoestima é uma 
das palavras mais buscadas na internet. 
Extremamente comentada e uma profun-
damente perseguida. Palavra fácil de ser 
dita, mas dificílima de ser conquistada. 
Pessoas que viveram traumas na infância 
ou na vida adulta, o caminho é justamente 
amar a si, antes de qualquer coisa. Não de 
uma forma egoísta, pelo contrário, é pre-
ciso exercitar o ouvido para escutar com 
generosidade e entusiasmo os seus “desli-
zes” e cada vez mais, olhar para si e dizer: 
‘eu me amo’. Não ame ninguém mais do que 
você”, frisa a atriz.

Cristiane Machado é uma das primeiras 
mulheres autorizadas pela Justiça do Rio 
de Janeiro a usar um dispositivo que avisa 
sobre aproximação do acusado de violência 
doméstica. O aparelho, que funciona como 
um pager, recebe sinais (apita e vibra) da 
tornozeleira eletrônica usada pelo agressor 
quando ele está perto da vítima.

“Uma das primeiras coisas que o agres-
sor ou abusador faz é justamente isolar a 
vítima e atingir sua autoestima para que 
cada vez mais, ela se sinta diminuída e fi-
que com seu amor próprio destroçado e 
consequentemente presa a ele. São muito 
comuns frases como: ninguém vai gostar de 
você desse jeito, só eu mesmo que aguento. 
Você está feia, se veste sempre muito mal, 
precisa mesmo de mim para te ajudar, mas 
faço porque te amo. E a mulher vai cada 
vez mais deixando de se amar e acreditan-
do que seu abusador é uma pessoa tão boa 
e, por isso, fica com ela. Nesse momento, 
ela vai se tornando a presa ideal, porque 
tudo que ele sugere ou até mesmo dita, 
como roupas, os amigos ou, até mesmo, 
trabalhos, deixam de ser conduzidos pela 
própria mulher e sim, por ele”, acrescenta 
Cristiane, que dá dicas para o resgate da 
autoestima depois de um relacionamento 
abusivo.

 1) O primeiro passo da sua libertação 
é priorizar você. Talvez esse seja o passo 
mais difícil para ser dado. Fatalmente, car-
regamos a culpa de agradar aos outros, de 
receber a aceitação do outro.

 
2) Faça atividades físicas. Não fique 

ociosa. A atividade física, seja ela o que 
for, vai liberar uma série de hormônios e 
adrenalina que vão fazer ter mais ânimo 
e principalmente, ter um corpo saudável. 
Não falo de beleza, falo de saúde. Eu perdi 
com a depressão a vontade de ir para a 
academia, então passei a ir a terapia a pé, 
até que um dia fui à academia e cada dia é 
um novo desafio.

 
3) Tenha um tempo semanal para fazer 

algo por você. O que você fez hoje por você 
unicamente? Respeitar esse seu espaço, 
esse seu templo gradativamente abrirá 
mais espaço.

 
4) Não deixe a vaidade de lado. Aconte-

ce com a maioria das mulheres que sofrem 
relacionamentos abusivos porque a triste-
za é tanta que ela passa a perder o gosto 
por ela. Não entregue o jogo.

 
5) Terapia. Essencial. A terapeuta espe-

cializada é a melhor profissional que pode 
orientar ao seu resgate.

 
6) Adote um bicho. Além de estar mais 

propensa a doar amor, esse bichinho fará 
você sair da dor do embate diário e mos-
trará a cada minuto a sutileza do amor e 
da espontaneidade.

 
7) Esteja o máximo de tempo com pes-

soas leais e confiantes.
 
8) Sempre que se sentir diminuída com 

a estima baixa, liste suas qualidades. Co-
locar no papel nos ajuda a perceber quem 
somos. Deixe esse papel guardado e olhe 
sempre. E quando evoluir, inclua mais 
qualidades aprendidas. Trabalhe para me-
lhorar os defeitos porque todos nós temos 
defeitos e qualidades, mas priorize e saiba 
seu verdadeiro valor.

 
 9) Se um novo amor chegar vá com 
calma, divida sua história com essa 

pessoa, se ela for realmente legal, 
mantenha na sua vida, caso contrá-
rio, deixe ela ir embora.

 
10) Fale sobre sua situação sem 

vergonha. A vergonha é exclusiva-
mente do abusador e não sua.

 
11) Busque ser feliz e livre. A 

vida é só uma. Sempre.
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