Baixada

OCUPAÇÃO DO BEM
Governo Presente chega à Baixada e gabinetes
do governador em exercício e de secretários
serão transferidos para municípios da região. P. 2

ODIA I TERÇA-FEIRA, 2/3/2021 n site: odia.com.br n tel.: 2222-8000

FAZENDO ARTE
POR SÃO JOÃO DE MERITI
ARQUIVO PESSOAL

Espaço inaugurado no Morro do Conceito terá atendimento Psicopedagógico e cursos de Desenho
Artístico, Pintura de tela, Pré-Militar, Pré-Enem, Alfabetização e Letramento, Mediador escolar. P. 3

BELFORD ROXO CAPACITA FUNCIONÁRIOS DA CLÍNICA DA MULHER. P. 2
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PROGRAMA GOVERNO PRESENTE
CHEGA HOJE À BAIXADA FLUMINENSE
Nova Iguaçu vai ser o
primeiro da Baixada a
receber os gabinetes
do governador e
secretários

O

programa Governo
Presente chega, hoje,
à Baixada Fluminense. Até sábado, o governador em exercício, Cláudio Castro, e secretários de
Estado transferem seus gabinetes para inaugurar espaços
importantes para a população, como o Restaurante do
Povo de Duque de Caxias, a
ampliação do Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu, a Companhia Destacada da Polícia
Militar em Belford Roxo e a
primeira Casa do Trabalhador da Baixada em Seropédica. Também serão realizados
repasses para as secretarias
de Saúde de municípios.
No primeiro dia de agendas, em Nova Iguaçu, o Fórum de Prefeitos e Secretários da Baixada Fluminense
marcará também a sanção do
Projeto de Lei 3.488/21, que
cria o Supera Rio. O progra-

Governador
em exercício
e secretários
transferem seus
gabineres para
os municípios da
região durante
toda essa
semana
ma, de autoria do presidente
da Alerj, André Ceciliano, prevê auxílio emergencial de até
R$ 300 para a população em
vulnerabilidade social.
O Fórum de Prefeitos e
Secretários da Baixada será
realizado na Firjan. Na ocasião, será apresentado o Pro-

jeto Arco Seguro, idealizado
pela federação para articular
melhorias de conservação e
de segurança ao Arco Metropolitano (BR-493).
Além da participação no
Fórum e da assinatura do
Supera Rio, o governador,
no primeiro dia do Governo
Presente Baixada, visitará o
Hospital Modular e irá inaugurar as obras de reforma e
ampliação do Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu, antiga
reivindicação dos moradores.
“O Governo Presente vai
fortalecer o diálogo com as lideranças da região. Além das
obras, a ideia é criar uma força-tarefa para destravar a economia local e gerar emprego
e renda. A nossa comitiva vai
percorrer todas as 13 cidades
da Baixada Fluminense: Nova
Iguaçu, Mesquita, Nilópolis,
Belford Roxo, Guapimirim,
Magé, Duque de Caxias, Ita-

guaí, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica e São João
de Meriti”, detalhou Castro.
Na s c i d a d e s d e Me s quita, Nilópolis e Belford
Roxo, amanhã, Castro visita
Clínicas da Família, entrega
um núcleo da FIA (Fundação
para a Infância e Adolescência) e inaugura oficialmente
a Companhia Destacada do
Roseiral, respectivamente.
O governador vai anunciar
repasse de recursos para a
reforma do Hospital Municipal José Rabello de Mello, em
Guapimirim, na quinta-feira.
Já em Magé, será lançada a
nova linha de crédito do AgroFundo para produtores agrícolas. No evento, também serão
entregues cheques para agricultores já beneficiados com o
programa de financiamento.
No município de Duque de
Caxias, também na quinta, o
governo inaugura o Restau-

O programa fortalece
o diálogo com as
lideranças. A ideia
é criar uma forçatarefa para destravar
a economia e gerar
emprego e renda”
CLÁUDIO CASTRO,
Governador
rante do Povo, que vai servir
almoço a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50. A cidade também vai ganhar uma nova Estação de Tratamento de Água
em Campos Eliseos, que beneficiará 20 mil famílias.
Na sexta-feira, Castro vai
ao Porto de Itaguaí, onde se

reunirá com representantes
de grandes empresas e trabalhadores locais. Ainda na cidade, lança o início das obras
de revitalização da RJ-099 à
Avenida Presidente Dutra. Já
em Queimados visita o distrito industrial. Em Japeri,
inaugura o Centro Especializado no Atendimento à Mulher (CEAM). No município
de Paracambi, lança editais
de apoio a projetos culturais.
Os moradores de Seropédica
ganharão a primeira Casa do
Trabalhador da Baixada.
No último dia do programa,
sábado, na cidade de São João
do Meriti, será inaugurado
um núcleo da FIA e iniciadas
as ações do programa Limpa
Rio. O projeto ambiental vai
retirar mais de 94 mil metros
cúbicos de sedimentos do Canal Auxiliar do Rio Sarapuí, do
Pavuna-Meriti, Canal Vilar dos
Teles e Pavuninha.
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Funcionários da
Clínica da Mulher
participam de
capacitação em
Belford Roxo
A qualificação teve foco na melhora do
atendimento e abordou temas de ética
A Clínica da Mulher de Belford Roxo realizou um curso
de qualificação para todos
os seus funcionários com o
objetivo de qualificá-los a
atender o público de maneira humanizada e eficiente.
Dividido em duas partes,
teórica e prática, o conteú-

do da capacitação foi: ética,
sigilo e postura profissional;
recepção hospitalar; humanização na saúde; trabalho
em equipe; e administração
de conflitos. Foram oito horas de aulas e ao final, todos
os 20 participantes receberam certificado.
Acima, os funcionários da
clínica que participaram
do curso posam com seus
certificados. Ao lado, uma
das participantes com a
palestrante Claudia

“A capacitação vai nos ajudar a saber como receber os
pacientes que necessitam de
um atendimento ou informações. Trabalhamos muito

a parte do acolhimento, pois
mesmo se não pudermos
ajudar, iremos buscar soluções ou encaminharemos a
pessoa ao local certo. Esse foi
o primeiro treinamento realizado com os funcionários
da Clínica da Mulher e foi
muito positivo”, avaliou a secretária especial em Atenção
à Mulher, Priscila Musser.
Segundo a palestrante
Claudia Hosana Barros da

Silva, que é pedagoga na área
de capacitação profissional de
jovens e adultos, fisioterapeuta há 22 anos atuando na área
hospitalar e ambulatorial, a
capacitação foi realizada com
o objetivo de qualificar os servidores da unidade.
“A capacitação abrangeu
tudo sobre atendimento com
simulações através de um
exercício chamado Mapa da
Empatia, onde descrevemos

o perfil do cliente, nos colocamos no lugar dele para saber
como gostaria de ser tratado.
Realizamos também exercícios laborais, que são para
pessoas que trabalham por
muito tempo sentadas e usam
a parte do punho e mãos, que
consiste em se levantar e se
movimentar a fim de não terem problemas de tendinite,
coluna e aguentar a carga de
trabalho”, explicou.
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O AMOR PELA ARTE
TRANSFORMADO
EM ATELIÊ SOCIAL
ERIC MACEDO | eric.macedo@odia.com.br

O

artista meritiense Marcondes Rocco, o Mrocco, já conhecido por nossa
página e leitores por produzir pinturas sobre tela em homenagem a
vários artistas do país e do mundo, inaugurou, no último sábado, seu ateliê social Iolanda Portela — nome de sua falecida avó. Ele
definiu o local como uma “fábrica de sonhos”.
O espaço é voltado para a comunidade e
apresenta as inúmeras possibilidades que
a arte pode oferecer e como é possível contribuir para a população. Neste início, se-

Espaço criado por
meritiense vai ter
cursos de Desenho
Artístico, Pintura de
tela e Pré-Enem
rão oferecidas aulas e palestras (com temas
atuais) nos turnos da tarde e noite.
De acordo com o artista, o ateliê, localizado no Morro do Conceito, em Vilar dos Teles,
São João de Meriti, ofertará atendimento
Psicopedagógico e cursos de Desenho Artístico, Pintura de tela, Cursos Pré-Militar, Pré
Enem, Alfabetização e Letramento, Mediador escolar, entre outros.
Para Marcondes, desde a criação do espaço até sua inauguração, o objetivo é permitir que indivíduos — crianças, jovens e
adultos — estejam mais aptos para a vida e
para a construção de uma nova realidade. O
artista pretende desenvolver a criatividade e
criar um vínculo da comunidade com as artes plásticas, fazendo que todos reconheçam
suas capacidades artísticas.
“Neste período de pandemia, tenho pensado muito em como estamos nos salvando
do tédio, da solidão, da tristeza e do isolamento. E, como artista que sou, a questão da
arte se faz presente o tempo todo em minha
vida. Por isso, estou inaugurando o espaço
comunitário e social aonde eu consiga reunir
os amigos para uma troca de conhecimento
com o objetivo de transformar a realidade
abstrata em figurativa, colocando os pés no
chão para tentar sobreviver neste Brasil desumano”, explica Mrocco.
SERVIÇO

Estou inaugurando o espaço
comunitário e social aonde eu
consiga reunir os amigos para
uma troca de conhecimento”
MARCONDES ROCCO, Mrocco

O Ateliê Mrocco foi inaugurado no último
fim de semana, às 9h30. O endereço do local
é Rua Guiana, lote 09, quadra 18, localizado
no Morro do Conceito, em Vilar dos Teles,
São João de Meriti, Baixada Fluminense.

O próprio artista
plástico colocou a mão
na massa e pintou a
fachada do ateliê

