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Baixada

Em Itaguaí, Fundação CSN
divulga vagas em projeto social
Com mais de 20 anos em ação, ‘Garoto Cidadão’ tem 150 chances para jovens em atividades culturais
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Música é uma das
artes abordadas
pelos educandos
que participam
das atividades
do projeto

C

om mais de 20 anos
de existência, o projeto ‘Garoto Cidadão’
atendeu mais de 10
mil educandos nas cidades
em que o Grupo CSN atua.
O objetivo do projeto – mantido pela Fundação CSN em
parceria com a Prefeitura de
Itaguaí, patrocínio da CSN
Mineração e Sepetiba Tecon
- é o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes por meio da música,
teatro, dança, artes visuais
e canto coral. Em Itaguaí, o
projeto existe desde 2007,
com uma unidade no bairro
Engenho. Pois a Fundação
divulgou que 150 novas vagas estão disponíveis e as
inscrições estão abertas.
Um dos frutos do projeto
em Itaguaí foi a criação de
uma Big Band, que se apresentou em outras cidades do
estado e também na capital
de São Paulo. Jorge Alex,
coordenador no município,
explica: “Todo final de ano
realizamos grandes espetáculos que integram todas
as linguagens trabalhadas
como artes cênicas, música, cidadania, circo e artes
visuais. Além da abordagem
artística, as oficinas culturais funcionam como ferramenta para trabalharmos
o estímulo a cidadania nos

tárias e sociais. Mesmo assim,
os educandos desenvolveram
atividades como saraus, contação de histórias, apresentações teatrais, oficinas para
criação de instrumentos com
materiais recicláveis e edição
de vídeos.
Em 2021, as atividades iniciarão no dia 8 de março, também de forma virtual. É possível conhecer uma das atividades desenvolvidas em Itaguaí
no site do Centro Cultural Fundação CSN (https://centroculturalfcsn.org.br/acervo/habitar-se-mostra-cultural/), nesta apresentação, contou com
dança teatro e circo numa homenagem a Tim Maia.
PARA SE INSCREVER

nossos educandos”.
ATIVIDADES ONLINE

Apesar da unidade física no
Engenho, o projeto teve que

se adaptar aos tempos de
pandemia e passou a ser online, utilizando todas as plataformas disponíveis para
chegar aos educandos. Mui-

tos utilizaram celulares de
seus familiares, que por sua
vez, passaram a acompanhar
e interagir durante as atividades remotas. Graças a essa

adaptação, foi possível estreitar relações com os familiares
mesmo diante das imensas
dificuldades em praticamente um ano de restrições sani-

Para se inscrever, o responsável deve entrar em contato
pelo telefone (21) 2688-1114
para fazer o agendamento.
Devido à pandemia e a fim de
evitar aglomerações, a unidade trabalha apenas com horário agendado, de segunda
a sexta, das 9h às 16h.
Para efetuar a inscrição
são necessários apresentar
os seguintes documentos:
Do responsável — cópias do
RG; do CPF e do comprovante de residência / Do educando – cópias da certidão de
nascimento; da carteira de
vacinação; foto 3x4 e declaração escolar (é obrigatório
estar matriculado na rede
pública de ensino).

MATHEUS SANTANA / DIVULGAÇÃO

Faltam alguns dias para o Festival
Literário da Baixada Fluminense
O Fliba 2021 surge da oportunidade de fomentar a literatura, leitura, encontros, livros,
contos, intervenções e manifestações culturais na região. Evento começa no dia 20
TOUCHÉ COMUNICAÇÃO / DIVULGAÇÃO

E quem disse que os moradores da Baixada não têm um
evento para chamar de seu?
Esse é o Festival Literário da
Baixada Fluminense (Fliba),
que terá 28 dias de programação, entre os dias 20 de
março e 18 de abril. A programação vai contar com oficinas, apresentações de teatro,
encontros literários, mesas
de debate, contações de histórias e slams. Quase 100%
do roteiro é composto por
projetos incentivados pela
Lei Emergencial da Cultura,
Aldir Blanc, e projetos premiados no Retomada Cultural da SECEC-RJ e demais
Cidades da região.
Romulo Sales, produtor e
gestor cultural que, até então, estava à frente da Superintendência de Artes do
Estado do Rio, assumiu o
desafio de estar comandar
a Secretaria Municipal de
Cultura de Queimados. E, ao
identificar a ausência de bibliotecas e livrarias na cidade, idealizou o projeto, cujo a
primeira edição terá sede no
município, com adesão aberta para as demais cidades da
Baixada Fluminense.
A partir da demanda de
unificar programações e
entregas efetivas e seguras,
nasce o Fliba, organizado
pela Sociedade Civil e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do Município
de Queimados.

Secretário Municipal de Cultura de Queimados, Romulo Sales criou o Fliba

O evento traz uma programação híbrida, on-line e presencial - com público reduzido e cumprindo as políticas
de distanciamento social,
devido ao período pandêmico e buscando a prevenção à
Covid-19, sem deixar de impulsionar a cultura. Além
disso, as apresentações terão intérpretes de Libras,
audiodescrição, programa e
divulgação com recursos de
acessibilidades disponíveis

no mercado.
A acessibilidade cultural
torna-se o carro chefe da
primeira edição do Fliba,
deixando como legado para
a Queimados e região a entrega de uma Biblioteca Pública da Praça CEU (Centro
de Artes e Esportes Unificado), estrutura do Governo
Federal, já existente no local, localizado em um bairro
popular e que será potencializado com ações de artísti-

cas pelo novo secretário.
A biblioteca será estruturada a partir do conceito de
desenho universal de linguagem no que tange ao espaço
físico, mobiliário, acervo e
programação. “Uma biblioteca, seja ela pública, privada, universitária ou escolar,
é de suma importância em
uma comunidade ou cidade,
pois as bibliotecas são determinantes para a inclusão dos
indivíduos na cultura da ‘Era
da informação’”, ressalta o
secretário de Cultura.
Outro ponto que o novo
secretário destaca é o papel
social das bibliotecas: “Além
da disseminação da informação, é também, a inserção
das comunidades em geral
ao conhecimento e suas práticas. Uma biblioteca dispõe
de vários mecanismos atrativos voltados a comunidade leitora, mediante ações de
dinamização junto ao público. Pretendo criar oficinas,
feiras culturais, projetos de
leitura e exposições.”
Romulo Sales foi recebido em Brasília pelo Secretário de Cultura Especial Mario Frias. O objetivo de Sales agora é o de buscar uma
nova agenda com ele, desta
vez contando com a presença
dos secretários de Cultura de
toda a baixada.
Para saber mais sobre o
festival, basta seguir o Instagram @fliba_baixada.

Bancos de sangue precisam de reforço para atender aos hospitais

Campanha de doação
de sangue acontece
amanhã em Magé
Parceria com Hemorio para reforço do
estoque será realizada com todas as
medidas preventivas contra a Covid-19
A solidariedade também
vence a pandemia! Amanhã, a tradicional parceria da Prefeitura de Magé,
através da Secretaria Municipal de Saúde, e o Hemorio
realizam mais uma edição
da campanha de doação
de sangue, no auditório
do Hospital Municipal de
Magé, das 10h às 15h.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Magé, a
parceria é de grande importância para a cidade,
pela necessidade crescente de abastecer os estoques
do banco de sangue. Até
mesmo porque o Hemorio está enfrentando uma
maior demanda de hemocomponentes. Todas as
medidas preventivas à Covid-19 serão adotadas para
proteção dos doadores e
dos profissionais de saúde
que atuam na coleta.

Todo o sangue doado é separado em diferentes componentes, como hemácias,
plaquetas, plasma, o que beneficia ainda mais pacientes através da doação. Cada
bolsa de sangue pode salvar
quatro vidas, segundo dados do Hemorio. O Hospital
Municipal de Magé faz, em
média, 80 a 120 transfusões
mensais, além de distribuir
bolsas de sangue para todas
unidades do município.
Para ser doador, é preciso estar bem de saúde; pesar acima de 50 kg; ter entre 16 e 69 anos; apresentar
documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em território nacional.
Menores de idade precisam
de uma autorização do responsável, disponibilizada
no site www.hemorio.rj.gov.
br, que também oferece outras informações.

