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Chopp Votus 
é sucesso 

na Baixada 
Fluminense
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CAPACITAÇÃO
Professores de Belford Roxo fazem cursos on-
line. Objetivo é que todos se preparem para a 

volta às aulas com ensino híbrido. P. 2

DESCE UM CHOPINHO 

Empresário de Nova Iguaçu investe em uma nova bebida e  
faz sucesso nos bares, restaurantes e eventos da região. P. 3

SÓ PRA REFRESCAR



Baixada

Participação será 
gratuita e ingressos  
serão distribuídos 
pela internet

Evento Top Férias ‘Zion’ leva várias atividades à shopping de Nova Iguaçu
DIVULGAÇÃO

Just Dance e Controle Arcade Fliperama ficam no local até domingo

Até domingo, os clientes 
do TopShopping vão poder 
aproveitar um evento prá 
lá de especial: o Top Férias 
‘Zion’. Na atração, o públi-
co vai se divertir com Just 
Dance, Cockpit Simulador 
e Controle Arcade Flipera-
ma. A participação é gratui-
ta, basta fazer a inscrição 
antecipadamente.

Professores participam de curso de capacitação on-line 
e se preparam para o ‘novo normal’ em Belford Roxo
A aula capacitará o corpo docente para que atue melhor com a ajuda de ferramentas digitais durante o ensino híbrido

RAFAEL BARRETO / PMBR / DIVULGAÇÃO

No total, os professores 

terão sete cursos on-

line em diversas áreas. 

Ideia é prepará-los para 

o ensino híbrido

A Secretaria de Educação de 
Belford Roxo firmou parce-
ria com a Secretaria de Es-
tado de Educação para ofe-
recer sete cursos on-line. O 
objetivo é apoiar os profis-
sionais para que explorem 
ferramentas digitais que 
possam auxiliá-los no dia a 
dia do ensino híbrido através 
da Trilha Formativa, iniciati-
va do Instituto Singularida-
des. Cinquenta professores 
se inscreveram nos cursos.

Os sete cursos oferecidos 
são: BNCC Práticas e Cultu-
ras Digitais (10h); Metodo-
logias Ativas de Aprendiza-
gem: princípios, práticas e 
tecnologias (20h); Jogos e 
cultura digital na educação 
(10h); Narrativas em vídeo 
na educação (10h); Podcast 
e educação: a produção de 
mídia na escola (10h;) Nar-
rativas gráficas para educa-
dores (10h); e Narrativas em 
vídeo na educação (10h). O 
curso “Jogos e cultura digital 
na educação”, por exemplo, 

Centro de Reabilitação 
de Duque de Caxias 
completa dois anos
Mais de 800 mil 
atendimentos 
foram feitos na 
unidade desde  
a inauguração

SECOM / DIVULGAÇÃO

A 
Prefeitura de Duque 
de Caxias, através da 
Secretaria Munici-
pal de Saúde e Defe-

sa Civil, tem muitos motivos 
para comemorar os dois anos 
de funcionamento do CER 
IV — Centro Especializado 
em Reabilitação, localizado 
no bairro Sarapuí, no pri-
meiro distrito. Inaugurada 
em 2019, a unidade de saúde 
municipal é hoje referência 
em todo o estado, oferecen-
do serviços gratuitos de rea-
bilitação aos pacientes com 
deficiência Intelectual, Fí-
sica, Auditiva e Visual, com 
profissionais altamente ca-
pacitados. A importância do 
trabalho de excelência que o 
CER IV presta à população 
pode ser confirmada através 
dos números contabilizados 
desde a sua fundação, ultra-

passando a marca de 800 mil 
atendimentos realizados.

Para o prefeito Washin-
gton Reis, celebrar os dois 
anos de funcionamento da 
unidade com essa impres-
sionante marca vem reforçar 
que Duque de Caxias está no 
caminho certo, investindo 

no cuidado e atenção à saú-
de do cidadão. 

“Temos todos os motivos 
para comemorar mais um 
ano de serviços prestados 
pelo CER IV e agradecer a 
toda equipe de profissionais 
que estão fazendo diferença 
na recuperação de milhares 

de pessoas, não só de Duque 
de Caxias, mas também dos 
municípios vizinhos. Aqui, 
o paciente é acolhido e tem, 
a seu dispor, equipamentos 
de alto nível e todo o acom-
panhamento necessário 
para sua reabilitação. Desde 
o início do nosso mandato 

não paramos de investir na 
saúde da população. O CER 
IV é mais um exemplo dis-
so!”, destaca ele.

O CER IV é uma unidade 
municipal de saúde especiali-
zada que oferece tratamentos 
gratuitos nas áreas de Fisio-
terapia, Fonoaudiologia, Te-
rapia Ocupacional, Psicolo-
gia, Ortoptista, Nutrição, As-
sistente Social, Neurologia, 
Neuropediatria, Oftalmolo-
gia, Otorrinolaringologia, 
Urologia, Psiquiatria, Clínica 
Geral e Ortopedia, além do 
Polo de Ostomizados.

O CER IV funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 7h às 
17h, e aos sábados, das 7h às 
12h. A unidade fica na Aveni-
da República do Paraguai, s/ 
nº, no Sarapuí, ao lado da Es-
cola do Futuro, no município 
de Duque de Caxias.

Quem passar pela Praça 
de Eventos do 1º Piso (Por-
taria B), poderá dançar e até 

desafiar os amigos no Just 
Dance. Mas se você é daque-
les que gosta de aventuras, 
o Top Férias ‘Zion’ traz uma 
das batalhas épicas do Dra-
gon Ball Z no Controle Arca-
de Fliperama geração.

E para quem gosta de cor-
ridas automotivas, o Cock-
pit Simulador tem disputas 
emocionantes.

O  vai até domingo e fun-
ciona hoje a sábado, das 10h 
às 22h, e domingo, das 12h 
às 22h, na Praça de Eventos. 
Para participar, os interes-
sados deverão efetuar a ins-
crição antecipada, gratuita-
mente, pelo site https://www.
sympla.com.br/arena-game-
-zion__1113563. Mas fique 
atento, as vagas são limitadas.

aborda os métodos pedagó-
gicos ativos e mostra como 
o professor pode criar um 
jogo digital, dinamizando 
ainda mais suas aulas com 
os estudantes.

A formação é 100% on-

-line, autoinstrucionais, 
ou seja, não há tutoria e é o 
cursista quem organiza seu 
cronograma de estudos e 
a ordem que fará cada eta-
pa. Além da plataforma, há 
o suporte técnico oferecido 

pela Secretaria de Estado de 
Educação para as questões 
de acesso ao ambiente.

 FERRAMENTAS DA INTERNET

O secretário municipal de 
Educação, Denis Macedo, 
destacou a importância da 
parceria com o Governo do 
Estado e o Instituto Singula-
ridades. Ele acentuou que as 
aulas na rede municipal serão 
híbridas (virtual e presencial), 
o que requer dos professores 
mais conhecimentos sobre 
as principais ferramentas da 
internet. “São cursos de capa-
citação para este momento 
do novo normal. São infor-
mações importantes que da-
rão um bom conhecimento 
ao professor”, resumiu Denis 
Macedo, destacando que os 
cursos – que começaram em 
janeiro – são disponibiliza-
dos no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, denominado 
AVA, desenvolvido no prove-
dor de serviços Moodle do Ins-
tituto Singularidades. 

Assessora do setor peda-
gógico da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Geise 
Wyterlin se matriculou no 
curso “BNCC Práticas e Cul-
turas Digitais”. Ela frisou 
que as aulas são dinâmicas e 
dão boas noções para quem 
quer aprender sobre a BNCC 
(Base Nacional Comum Cur-
ricular). “O curso dá dicas de 
como o professor deve apli-
car a melhor estratégia de 
ensino na sala de aula, pro-
piciando também que nos 
aproximemos mais das ques-
tões tecnológicas”, concluiu 
Geise Wyterlin, ao lado de 
Rosangela da Silva Garcia, 
responsável pelo setor peda-
gógico da Secretaria. “Estou 
fazendo o curso de podcast, 
que é muito interessante. É 
um recurso de fácil elabora-
ção pelos professores e de fá-
cil divulgação e acesso pelos 
alunos”, completou a respon-
sável interina pela Educação 
de Jovens e Adultos, Thatia-
na Barbosa da Silva.
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Aquele 

chope gelado 

que desce 

refrescante

C
omo diz a música Mundo Novo, 
do cantor Xande de Pilares, “A 
roda forma, cerveja gelada / A 
galera animada e a rapaziada 

/ Toda empolgada começou a cantar”. A 
cerveja pode ser substituída pelo cho-
pe, muito amado nas festas pelo Rio. E 
é nisso que um empresário de Austin, 
em Nova Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, apostou quando trouxe uma 
nova bebida de São Paulo.

Durante uma viagem, Helbert Nei-
va, de 43 anos, conheceu o Chopp Vo-
tus e seus fabricantes. Como sempre 
esteve dentro do negócio de cerveja-
ria, os donos da marca, Fábio Spinato 
e Alexander Medeiros e Roberto Sou-
za, enxergaram em Helbert a chance 
de expandir trazendo o chope para 
o Rio de Janeiro. Hoje, o empresário 
é representante da Votus na Baixa-
da Fluminense e na Costa Verde do 
Rio. “Minha preocupação é sempre 
oferecer um atendimento de quali-
dade”, afirma ele.

Atualmente, a Votus fabrica cer-
vejas tipo Pilsen e a produção fica 
em Diadema, São Paulo. A empresa 
distribui, com exclusividade, cho-
pes e cervejas para a sede em Nova 
Iguaçu. A proposta da cervejaria é 
atender todo o Rio de Janeiro com 
o mesmo padrão de qualidade.

A bebida vem ganhando espaço 
e chamando atenção de consumi-
dores de chope pela excelência e 
qualidade. E, o melhor, com preço 

que cabe no seu bolso. “Fornecemos 
para bares e restaurantes. Trabalha-
mos com nossas próprias chopeiras, 
esse é o nosso diferencial”, revela o 
empresário.

E o dono da música que abre essa 
matéria, não podia deixar de experi-
mentar a bebida e dar a sua opinião, 
compondo uma rima exclusiva para 
o produto. “Vou na diretoria da Vo-
tus, que é um caso sério. Vou tomar 
um chope gelado, porque sou com-
positor. É a melhor pedida pra quem 
‘tá’ sentindo muito calor. Dá uma es-
pumada que é pra refrescar o cora-
ção. Choperia da Votus é a melhor 
opção”, brinca o cantor.

A digital influencer Beatriz Xime-
nes, de 22 anos, também é só elogios 
para o chope. “Se existe chope mais 
gostoso do que a Votus, eu desco-
nheço!”, completa.

De acordo com Helbert, a empre-
sa Votus está há 15 anos no mer-
cado, começou com cervejas arte-
sanais. Porém, recentemente, foi 
comprada e passou a ser produzida 
de forma industrial. “Hoje, a Vo-
tus é uma cervejaria Pilsen. Desde 
2020 estamos comercializando ele 
aqui no Rio. A empresa não entre-
ga para bares, ou restaurantes. 
Esse é um trabalho oferecido pe-
las distribuidoras.”

Reportagem da estagiária Larissa Soares,  

sob supervisão de Karina Fernandes

Bebida Votus, desenvolvida em São Paulo,  
já é sucesso nas festas pela Baixada Fluminense

Beatriz e o 
cantor Xande de 
Pilares provaram 
e aprovaram o 
Chopp VOtus, 
que veio direto 
de São Paulo 
para a Baixada 
Fluminense e 
já faz sucesso 
em bares, 
restaurantes e 
eventos

Helbert Neiva comemora o sucesso da parceria, 

originada em São Paulo, ao lado de Fábio 

Spinato, Alexander Medeiros e Roberto Souza
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