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FOLIA DIFERENTE

Em tempos de pandemia, Shopping Nilópolis 

Square inaugura exposição sobre o Carnaval 

e faz homenagem à Beija-Flor. P. 2

ÉTICA E SOLIDARIEDADE
Gestor de 
carreiras 
alerta que RH 
de grandes 
empresas estão 
de olho no 
comportamento 
ético e solidário 
na pandemia na 
hora de avaliar 
candidatos 
em processos 
seletivos. P. 2
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Fura-fila de vacina não é bem 
avaliado em processos seletivos
Gestor de carreiras, Ricardo Machado alerta: RH valoriza comportamento ético e solidário na pandemia

O 
professor univer-
sitário e gestor de 
carreiras Ricardo 
Machado, que atua 

na Baixada Fluminense há 
20 anos, destaca a importân-
cia da carreira ética e solidá-
ria, principalmente nesse 
momento de pandemia pelo 
novo coronavírus. O alerta é 
por conta de várias denún-
cias de pessoas que não es-
tão entre os grupos prioritá-
rios, mas que tentam passar 
à frente daqueles que deve-
riam ser vacinados. Só o Mi-
nistério Público do estado do 
Rio de Janeiro, por exemplo, 
já registrou cerca de 200 ca-
sos de fura-fila. 

“Ser ético e solidário é um 
dos princípios básicos para 
se viver em sociedade. E cada 
vez mais será observado na 
avaliação comportamental 
nos processos seletivos”, des-

taca Ricardo Machado, fri-
sando que se temos a boa no-
tícia da chegada da vacina, 
temos o péssimo exemplo de 
quem, usufruindo de algum 
poder ou indicação, busca 
furar a fila de vacinação. 

“São posturas que descar-
tam totalmente o respeito 
às leis e, principalmente, ao 
próximo que, por diversos 

Ricardo avalia o 
comportamento das 
pessoas em meio  
à pandemia

PAULO AZEVEDO

Para não atravessar o samba durante o Carnaval
Shopping Nilópolis Square inaugura exposição sobre a história de um dos símbolos da cultura brasileira e homenageia a Beija-Flor 

DIVULGAÇÃO

Por conta da pandemia, 
grandes eventos estão can-
celados por tempo indeter-
minado ou até que grande 
parte da população já tenha 
sido vacinada. Pensando 
nisso, o Shopping Nilópo-
lis Square está hospedando 
uma exposição de fantasias 
carnavalescas, para matar 
um pouquinho da saudade 

sociedades, rancho e títulos 
da escola de samba G.R.E.S 
Beija-flor de Nilópolis. 

No local da mostra, os visi-
tantes podem conferir de per-
to as fantasias que foram uti-

lizadas no Carnaval de 2020 e 
também um cenário instagra-
mável para tirar foto.

O acervo ficará disponí-
vel para visitação até o dia 
20 de fevereiro. O Shopping 
Nilópolis Square fica na 
Rua Professor Alfredo Gon-
çalves Filgueiras, 100 Cen-
tro, Nilópolis. A entrada do 
evento é gratuita.

Frequentadores do local já sentem o 
impacto positivo na segurança e na 
limpeza. Comerciantes comemoram

Praça Central de 
Magé é revitalizada

DIVULGAÇÃO

A nova iluminação da Praça Central recebeu elogios da população

Ponto de encontro de quem 
frequenta o Centro de Magé, 
a Praça Nilo Peçanha, tam-
bém conhecida como Praça 
Central ou Praça da Prefei-
tura, está de cara nova. Uma 
ação conjunta da Coorde-
nadoria do 1º Distrito e das 
diretorias de Infraestrutura 
e de Manutenção Pública, 
subordinadas à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
(SMI), tem revitalizado com-
pletamente a área. 

Até agora, 47 lixeiras no-

Isa Ventura, 31, começou a 
vender brownies na praça há 
poucos dias: “Moro há cin-
co anos em Magé e sempre 
pensei em vender na praça, 
mas não me sentia segura. 
Agora, com a nova ilumina-
ção, muita gente está vindo e 
isso é bom para os negócios”.

A profissional de Apoio Es-
colar Denise do Amaral, 60, 
revelou que pretende trazer 
os parentes que moram na ci-
dade do Rio para visitar a pra-
ça. “Ela estava muito mal con-
servada. Era escura e quase 
ninguém vinha aqui à noite. 
Hoje, tudo mudou”, lembrou. 

Além da Praça Nilo Peça-
nha, outras ruas e acessos de 
Magé estão sendo favorecidos 
pela Operação Vagalume de 
melhoria da iluminação pú-
blica. O prefeito anunciou que, 
no primeiro mês de governo, 
1.671 pontos de luz foram ace-
sos na cidade.

motivos, seja por atuar dire-
tamente no combate à pan-
demia ou ser dos chamados 
grupos de risco, têm priori-
dade na cronologia da va-
cinação. Lamentavelmente 
parece que os padrões éticos 
e solidários de parte de nos-
sa sociedade não avançaram 
tanto quanto à ciência que, 
em tempo recorde, como 
destacam os especialistas, 
produziu a tão desejada va-
cina”, observa.

Ricardo Machado diz que 
os padrões de ética, solida-
riedade e humanidade, per-
cebidos nos últimos tempos, 
para o bem ou para o mal, de-
vem ser posturas observadas 
por algumas empresas que 
buscam cada vez mais cons-
truir um comportamento so-
cialmente responsável entre 
os seus colaboradores. 

“Você pode pensar: mais 
isto deve acontecer na prá-
tica apenas em poucas em-
presas. Acredito que num 
primeiro momento você tem 
razão. Algumas boas tendên-
cias começam apenas em al-
gumas empresas. Mas enten-
da que não é por acaso que 
estas empresas sejam aque-
las que melhor valorizam e 
remuneram os seus colabo-
radores e têm melhores pla-
nos de carreira. As demais, 
demoram um pouco mais, 
mas acabam seguindo, com 
o passar do tempo, o mesmo 
caminho ou sucumbindo no 
tempo”, finaliza Machado.

Empresas buscam 
cada vez mais 
construir um 
comportamento 
socialmente 
responsável entre 
os colaboradores

Exposição História do 
Carnaval tem fantasias 
G.R.E.S Beija Flor de Nilópolis

vas foram instaladas, 20 
refletores de 400 watts co-
locados ao redor do Palácio 
Anchieta (prédio da admi-
nistração municipal), 60 
lâmpadas de 150 watts e 
seis refletores de LED ace-
sos, bancos começaram a ser 
pintados e o chafariz está de 
volta à ativa depois de quase 
dois anos parado.

O prefeito de Magé, Re-
nato Cozzolino, contou que 
já é possível perceber um 
aumento no número de fre-

em um local mais iluminado 
e seguro”, afirmou. 

Segundo o secretário de 
Infraestrutura, Samyr Amo-
rim, o carro-chefe da revita-
lização é o chafariz: “Mexe-
mos na parte elétrica e hi-
dráulica. A bombas e bicos 
injetores que estavam danifi-
cados. Agora, vamos implan-
tar novo sistema de som”.

LAZER E COMÉRCIO

Entre frequentadores e co-
merciantes que utilizam 
a praça, as mudanças são 
bem-vindas. Carlos Alber-
to, o Beto do Sorvete, de 53 
anos, é uma figura conhecida 
no local. “Estou na praça há 
20 anos e já vi de tudo. Ago-
ra, com mais iluminação e 
segurança, as pessoas pas-
sam a vir mais e, com isso, 
meu faturamento pode au-
mentar em até 60%”, comen-
tou. Ao contrário de Beto, 

dos foliões que não poderão 
pular o Carnaval por causa 
do coronavírus.

Pensando em relembrar 
os bons momentos dos fes-
tejos de Momo, o shopping 
criou a ‘Exposição História 
do Carnaval’, com fotos que 
retratam, em banners, o iní-
cio do carnaval da época do 
entrudo familiar, as grandes 

quentadores na praça. “Es-
tou muito feliz de poder en-
tregar para o povo de Magé 
um de seus cartões-postais 

totalmente revitalizado. A 
praça está de roupa nova 
para que famílias possam 
desfrutar momentos de lazer 
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