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MUTIRÃO ON-LINE
Procon Carioca realiza evento virtual, até o 

dia 31, para que moradores do Rio possam 

limpar seus nomes e reorganizar a vida. P. 2
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SERVIDORA DA PREFEITURA SE REINVENTA DURANTE A PANDEMIA. P. 3

Atletas de alto nível 
têm uma das melhores 

estruturas do mundo 
para os treinos no Parque 

Radical de Deodoro

AINDA MAIS RADICAL
Parque Radical de 
Deodoro inaugura 
escolinha de 
canoagem, que 
pode formar 
novos atletas. 
Aulas gratuitas 
serão voltadas 
para jovens de 10 
a 17 anos. P. 3
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Concurso literário recebe inscrições 
de professores e estudantes
Docentes vencedores ganharão um kit de gravação audiovisual. Resultado sairá no dia 4 de junho

ÁRVORE / DIVULGAÇÃO

Participantes terão acesso ao acervo da plataforma durante todo o período de realização do concurso

E
studantes e profes-
sores de escolas pú-
blicas e particulares 
do Rio e do país que 

gostam de produzir podem 
se preparar: já estão aber-
tas, até o dia 12 de abril, as 
inscrições gratuitas para 
o concurso literário ‘Relei-
turas da Memória’.

O projeto, promovido 
pela plataforma de leitura 
digital Árvore, busca lançar 
novos olhares para as identi-
dades negra e indígena, res-
saltando a importância da 
memória para a construção 
de novas narrativas, além de 
estimular o gosto pela leitu-
ra e incentivar um olhar plu-
ral sobre a origem da popu-
lação brasileira. O concurso 
pode ser realizado de forma 
remota, contemplando as 
instituições que estão com 
as aulas presenciais suspen-
sas ou com o ensino híbrido.

Podem participar escolas 
públicas e privadas de todo 
o território nacional. Cada 
colégio pode inscrever até 

três turmas, que devem ser 
do Ensino Fundamental (1º 
ao 9º ano) ou do Ensino Mé-
dio (1º ao 3º ano). 

Os interessados devem 
enviar os seguintes traba-
lhos: anos iniciais do Ensino 
Fundamental deve produzir 
um vídeo de reconto, com 
duração máxima de 5 mi-
nutos; candidatos dos anos 
finais do Ensino Fundamen-
tal devem fazer uma fanfic 
em HQ (História em Quadri-
nhos); e os alunos do Ensino 
Médio precisam enviar um 
vídeo com declamação de 
poesia (estilo SLAM) de, no 
máximo, 3 minutos.

As inscrições devem ser 
realizadas, obrigatoriamen-
te, por um gestor da insti-
tuição através do formulá-
rio através do link www.ar-
vore.com.br/releituras#Ins-
cricoes. Já o regulamento e 
as regras, assim como o pas-
so a passo da competição, es-
tão disponíveis em https://
cutt.ly/BzVHMEa.

Todas as atividades do 

concurso serão feitas atra-
vés da Árvore Livros e os se-
lecionados terão acesso aos 
títulos do acervo pela plata-
forma digital, durante todo 
o período de disputa. As tur-
mas das escolas seleciona-
das participarão de ativida-
des de leitura com práticas 
a partir de guias e materiais 
exclusivos elaborados pela 
equipe de especialistas do 
streaming de livros.

Ao final do concurso serão 
premiados três turmas e três 
professores. O resultado será 
divulgado no dia 4 de junho. 
Cada turma vencedora será 
contemplada com a partici-
pação em um bate-papo on-
-line exclusivo com autores 
do acervo do concurso. Os 
professores vencedores ga-
nharão um kit de gravação 
audiovisual, composto por 
um notebook e itens como 
tripé, luz, entre outros. To-
dos os integrantes do con-
curso participarão de uma 
live especial que apresentará 
os trabalhos vencedores.

Detran vai fiscalizar a qualidade do 
serviço oferecido em seus postos
Órgão instituiu comissão especial para monitorar o atendimento prestado aos usuários

O Departamento de Trânsito 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Detran.RJ) instituiu uma 
comissão especial no órgão 
para monitorar o atendi-
mento prestado aos usuários 
em seus postos de vistoria, 
de habilitação e de identifi-
cação civil do departamento.

A comissão, criada por 
meio de uma portaria assi-
nada pelo presidente do ór-
gão, Adolfo Konder, na últi-
ma quarta-feira, terá a atri-
buição de verificar o tempo 
médio de atendimento em 
cada posto e a qualidade do 
serviço prestado; e de deter-
minar e acompanhar a ado-

ção de providências para 
resolver os problemas que 
forem verificados.

“Queremos buscar melho-
rar o atendimento ao cidadão 
do Estado do Rio. Já restabe-
lecemos a prestação dos ser-
viços, regularizamos todos os 
contratos com as empresas 
terceirizadas e agora vamos 
iniciar esta nova etapa, que 
tem o objetivo de assegurar 
uma boa prestação de servi-
ços por parte do Detran aos 
usuários”, disse Konder.

A comissão trabalhará em 
conjunto com a Ouvidoria, 
setor do Detran encarrega-
do de receber as demandas 

dos usuários. Será formada 
por representantes da Presi-
dência, da Corregedoria, da 
Ouvidoria, e de setores como 
Diretoria de Registro de Veí-
culos, Diretoria de Habilita-
ção, Diretoria de Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção, Assessoria de Gestão e 
Modernização, Assessoria de 
Engenharia, Coordenadoria 
Geral de Integração de Servi-
ços e Coordenaria de Gestão 
de Pessoas.

Semanalmente, o depar-
tamento tem realizado mu-
tirões para compensar o pe-
ríodo em que os atendimen-
tos tiveram de ser suspensos 

em razão da pandemia. No 
último sábado, em seu 20º 
mutirão, foram disponibili-
zadas 11,5 mil vagas para ser-
viços de habilitação, identifi-
cação civil e veículos, distri-
buídas em 80 postos de todas 
as regiões do Estado.

Para evitar aglomerações, 
o atendimento é feito ape-
nas mediante agendamento 
prévio. Para ser atendido, o 
usuário deve marcar o servi-
ço pelo site do Detran (www.
detran.rj.gov.br) ou pelo te-
leatendimento, nos núme-
ros (21) 3460-4040, 3460-
4041 ou 3460-4042 (das 6h 
às 21h). Procon Carioca quer ajudar quem precisa 

reequilibrar seu orçamento doméstico e 
limpar o nome, mediando com empresas

Mês do consumidor terá 
feirão on-line de 
renegociação de dívidas
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Mutirão on-line de renegociação de dívidas vai até dia 31 deste mês

Por conta da pandemia, 
muita gente perdeu o 
emprego e, com isso, a 
capacidade de manter as 
contas em dia e o nome 
limpo. O Dia Mundial do 
Consumidor foi comemo-
rado ontem e, para mar-
car a data, o Procon Ca-
rioca realizará o Mutirão 
Virtual de Renegociação 
de Dívidas, em parceria 
com a Associação Brasi-
leira de Procons e a Fede-
ração Brasileira dos Ban-
cos. Os interessados terão 
até o dia 31 deste mês para 
tentar acordos exclusiva-
mente pela internet, na 
plataforma de solução de 
conflitos (www.consumi-
dor.gov.br).
O objetivo do mutirão é 
ajudar quem precisa ree-
quilibrar seu orçamento 
doméstico e incentivar 
a população a manter o 
nome longe da inscrição 
em cadastros de proteção 
ao crédito. Para que isso 
ocorra, serão oferecidos 
benefícios como condi-

ções favoráveis ao pagamen-
to de dívidas, ajuste do valor 
de parcelas, redução de ju-
ros e multas e até facilidades 
para a quitação de débito 
com instituição financeira.
De acordo com a Associação 
de Procons, muitos consu-
midores deixam de nego-
ciar dívidas nas unidades de 
atendimento por se sentirem 
constrangidos com a situa-
ção. As restrições de circu-
lação devido à pandemia re-
forçaram a necessidade de 
oferecer um serviço através 
da internet.
“A queda na renda em 2020 
impactou o orçamento do-
méstico e levou à posterga-
ção do pagamento de contas. 
Nosso principal objetivo é 
evitar que essas famílias te-
nham o nome negativado”, 
diz Átila Nunes, presidente 
do Procon Carioca.
Após receber o pedido on-li-
ne de renegociação, a insti-
tuição financeira terá prazo 
de 10 dias para apresentar 
uma proposta ou resposta 
para o consumidor.

Cidade ganha oficinas temáticas
O Fala Juventude, da prefeitura, está com inscrições abertas até o dia 28 para jovens

Jovens moradores de três co-
munidades do Rio, que não es-
tudam e nem trabalham, im-
pactados pela falta de pers-
pectiva, podem se inscrever, 
até dia 28, para participar do 
programa Fala Juventude, 
criado pela Secretaria Espe-
cial da Juventude Carioca (JU-
VRio). Nesta primeira fase, o 
ciclo de oficinas temáticas, no 
campo audiovisual, será ofere-
cido a pessoas de 15 a 29 anos 
da Cidade de Deus, Rocinha e 
Lins de Vasconcelos.

O programa tem o objeti-
vo de incentivar a instrução 
desse público e criar um es-
paço de escuta, troca e diá-
logo, dando espaço à voz e 
ações da juventude carioca. 
Serão cinco encontros ao lon-
go de uma semana em cada 
localidade, com oficinas de 
drone, fotografia, edição de 
vídeo, produção de eventos 
e uma palestra, em parceria 

com o Sebrae, sobre institu-
cionalização e formalização 
ao final do ciclo. Nesta pri-
meira edição foi escolhido o 
eixo audiovisual, com plano 
de aulas teóricas e práticas.

O secretário Salvino Olivei-
ra destacou a importância de 

promover espaços de partici-
pação ativa dos jovens junto 
ao poder público e a capacita-
ção deles. “Pensamos em um 
programa com temáticas que 
possibilitem ao jovem inovar 
tanto na esfera de seu lazer 
quanto no âmbito do merca-

do de trabalho. Para além do 
primeiro contato com o cam-
po audiovisual e suas oportu-
nidades, as oficinas são ainda 
um estímulo ao campo dos 
sonhos e ao desenvolvimento 
dessas capacidades para facili-
tar a inserção nesse setor.”

OFICINAS E CRONOGRAMA

Serão 120 vagas no total, sendo 
40 por comunidade. A priori-
dade é para os jovens em situa-
ção de vulnerabilidade socioe-
conômica em geral. Os alunos 
serão divididos em duas tur-
mas, nos períodos da manhã e 
tarde. Aqueles que participa-
rem de todas as cinco oficinas 
da semana terão direito a um 
certificado de participação e 
uma versão impressa de uma 
das fotos que tenham tirado 
na oficina de fotografia.

Ao final, o Sebrae vai dar 
uma palestra aos jovens com 
conhecimentos básicos so-

bre o exercício de sua cida-
dania, garantia de direitos 
para se tornar um MEI (Mi-
croEmpreendedor Indivi-
dual) e as opções para pode-
rem aplicar no mercado de 
trabalho o que aprenderam 
ao longo da semana.

A lista dos selecionados será 
divulgada no dia 1º de abril nas 
redes sociais da JUVRio (@ju-
vrio no Instagram, Facebook, 
Twitter, Youtube e TikTok). O 
primeiro ciclo de oficinas será 
na Rocinha (5 a 9 de abril), se-
guido por Cidade de Deus (12 
a 16) e Lins (26 a 30). Para se 
inscrever, é preciso preencher 
o formulário do link encurta-
dor.com.br/ABCU2.

Além do ciclo de capaci-
tação, o programa preparou 
uma Cartilha dos Direitos da 
Juventude, sanando dúvidas 
e questionamentos que os jo-
vens têm em suas vivências 
no dia a dia da comunidade.

Ao todo, foram 
disponibilizadas 
120 vagas. Serão 
cinco encontros em 
cada localidade
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Assistente social superou 
desafio de trabalhar 
on-line com idosos
Em home office, Sandra Helena faz parte do quadro da 
Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

No último domingo, Sandra 
Helena Lima Polo completou 
61 anos. Como a maioria dos 
brasileiros, no último ano, 
com o início da quarentena 
devido à pandemia do novo 
coronavírus, ela teve que se 
adaptar para dar conta de 
um novo aprendizado: fa-
zer home office. Assistente 
social da Secretaria de En-
velhecimento Saudável e 
Qualidade de Vida, essa es-
pecialista em geriatra e ge-
rontologia desenvolve traba-
lhos voltados para os idosos, 
uma atividade que sempre 
foi presencial mas, diante da 
nova realidade, teve que mi-
grar para o mundo virtual.

Sandra, que precisou se 
reinventar na carreira, é 
uma das mulheres que fazem 
a cidade acontecer e uma das 
servidoras homenageadas 
numa série da Prefeitura do 
Rio. O celular passou a ser a 
principal ferramenta de tra-
balho da profissional, que 

começou a pensar em proje-
tos que ajudassem a manter 
a qualidade de vida dos ido-
sos durante a pandemia. 

“A Covid-19 afetou muito 
os idosos. Tivemos que sus-

pender por um tempo as visi-
tas presenciais. Por isso a ne-
cessidade de fazer o acompa-
nhamento deles on-line, por 
telefone, oferecer videoau-
las, encaminhar para servi-
ços de saúde e previdência.”

A violência doméstica 
contra o idoso também foi 
motivo de muita preocu-
pação nos últimos meses. 

Parque Radical de Deodoro terá 
aulas gratuitas de canoagem
Local, que é referência no treino de atletas de ponta, já revcebe inscrições de alunos de 10 a 17 anos

E 
o  P a r q u e  R a d i -
cal de Deodoro, na 
Zona Oeste, ganhou 
mais um ponto de en-

sino de modalidade esporti-
va: a de canoagem. A novi-
dade foi inaugurada, no últi-
mo sábado, com a presença 
do prefeito do Rio, Eduardo 
Paes. A Escolinha de Canoa-
gem João Tomasini oferece-
rá aulas gratuitas para jo-
vens entre 10 e 17 anos. 

A Confederação Brasilei-
ra de Canoagem (CBCa) ce-
deu barcos para a escolinha, 
que terá quatro turmas de 
10 a 15 alunos. As aulas, com 
professores capacitados pela 
instituição, acontecerão de 
segunda a quarta-feira (10h 
às 11h, 11h às 12h, 14h às 15h 
e 15h às 16h). Serão respeita-
dos todos os protocolos de 
prevenção à Covid-19. E os 
alunos precisam obrigatoria-
mente saber nadar.

Os atletas brasileiros da 
modalidade, que estão trei-
nando no Parque Radical de 
Deodoro, abraçaram a ini-
ciativa. Segunda do ranking 
mundial – atrás da austra-
liana Jessica Fox -, a minei-
ra Ana Sátila Vargas, de 25 
anos, classificada para os Jo-
gos de Tóquio, previstos para 
julho e agosto, trocou em 
2019 o endereço de Foz do 
Iguaçu, onde viveu por cin-
co anos, pelo Rio de Janeiro. 
Tudo isso em nome do sonho 
de ser medalhista olímpica, 
após disputas frustradas nos 
Jogos de Londres, em 2012, e 
do Rio, em 2016.

“A pista do Parque de 
Deodoro é uma das melho-
res do mundo. Tanto que os 
organizadores dos Jogos de 
Tóquio vieram aqui para co-

te da Olimpíada. É um le-
gado esportivo. Mesmo em 
um momento de escassez de 
recursos, é importante não 
fechar os espaços”, afirmou 
Eduardo Paes.

Segundo o secretário Mu-
nicipal de Esportes, Gui-
lherme Schleder, a iniciati-
va aproximará os moradores 
da prática esportiva, com a 
possibilidade de nascerem 
ídolos nacionais em um fu-
turo próximo.

“Temos em todas as Vi-
las Olímpicas praticamente 
as mesmas atividades: vô-
lei, atletismo, natação… E o 
Parque Radical é um espaço 
tão bacana, diferente, que 
talvez daqui a um ou dois 
anos a gente tenha meninos 
descendo a corredeira e se 
transformando em atletas de 
canoagem. A escolinha vai 
fazer com que crianças e jo-
vens tenham a chance de le-
var adiante o sonho de virar 
atletas olímpicos”, disse.

FOTOS BETH SANTOS / PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

RICARDO CASSIANO / PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

piá-la. Nunca tivemos uma 
estrutura tão grande, o que 
é fundamental para que a 
gente possa alcançar o obje-
tivo que é a medalha olímpi-
ca”, avaliou Ana, que é cam-
peã mundial, sul-americana 

Queixas de solidão e a ne-
cessidade de eles terem com 
quem conversar também es-
tiveram em pauta. Pensando 
nesses temas, Sandra apro-
veitou para estudar um pro-
jeto antigo, de oferecer um 
serviço público de cuidador 
de idosos.

“Isso depende da questão 
orçamentária. Mas é um ser-
viço interessante. A popula-
ção idosa é a que mais cresce. 
Poder manter essas pessoas 
sob cuidados, em casa, me-
lhoraria muito a qualidade 
de vida delas. Atualmente, 
existe o projeto Idoso em Fa-
mília, que concede benefício 
para eles terem uma peque-
na renda, isso também faci-
lita a permanência deles com 
a família.”

Na casa de Sandra, o home 
office foi um desafio pessoal. 
Ela precisou se organizar 
para dar conta das ativida-
des profissionais e das tare-
fas domésticas, que aumen-

taram durante a pandemia. 
Até o começo da quarentena, 
o pai e uma sobrinha mora-
vam com ela. Mas ele agora 
tem passado uns tempos em 
Friburgo e a jovem, que veio 
estudar no Rio, com a sus-
pensão das aulas presenciais 
voltou para a família. Sandra 
agora divide o imóvel com 
sua gata.

“No começo foi assusta-
dor, mas depois veio o apren-
dizado. Sou uma pessoa que 

vive bem sozinha. Aproveito 
minhas noites para ler, as-
sistir a um filme. Meu de-
sejo agora é que as pessoas 
aprendam mais sobre soli-
dariedade. Acho que muitos 
ainda não entenderam o sig-
nificado disso”, avalia a assis-
tente social que, aos poucos, 
está retomando o trabalho 
de forma presencial.

Aos poucos, 
Sandra vem 
retomando seu 
trabalho com 
idosos de forma 
presencial 

O celular e o 
computador passaram 
a ser os grandes aliados 
no trabalho de Sandra, 
que passou a ser feito 
em home office

e brasileira de canoagem.
A importância do legado 

olímpico foi destacada pelo 
prefeito que, após o evento, 
visitou também a Vila Olím-
pica Clara Nunes, em Acari, 
onde foi lançado o projeto 
Mulher Cidadã. “Estamos 
em uma parte importante da 
cidade que boa parte dos ca-
riocas nem faz ideia de onde 
fica. Criou-se um espaço de 
lazer, de atividade física. É 
um parque de encontro para 
pessoas de áreas mais pobres 
da cidade. O Parque de Deo-
doro é um legado importan-

Aulas gratuitas de 
canoagem serão 
para alunos que 
tenham entre 10  
e 17 anos

A Escolinha de Canoagem 
João Tomasini é gratuita

Ana Sátila Vargas é 
campeã mundial de 

canoagem e treina 
em Deodoro para os 

Jogos de Tóquio
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