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ALÔ, JUVENTUDE
Estão abertas as inscrições para o Programa Favela 

Inova, que vai beneficiar projetos de moradores de 

comunidades e bairros periféricos. P. 2

DIVULGAÇÃO

ECOMUSEU DE SANTA CRUZ REALIZA APRESENTAÇÕES ON-LINE. P. 2

APRENDER
COM OS MELHORES
Governo do Estado e Le Cordon Bleu selecionam 25 bolsistas 
para estudar no renomado instituto internacional de 
culinária. Estre eles está uma moradora de Bangu. P. 3
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Edital do programa Favela Inova, 
da Prefeitura do Rio, é lançado
O público-alvo são jovens de 18 a 29 anos, moradores de comunidades, favelas e bairros periféricos

ARQUIVO / PREFEITURA DO RIO

O projeto surge para fortalecer a geração de emprego e renda entre os jovens, que representam 31,4% de desocupados na faixa de 18 a 24 anos

A
tenção, jovens do Rio! 
A Secretaria Especial 
da Juventude Carioca 
(JUV-Rio) em parce-

ria com o Pólen, o Polo de Ino-
vação da Unisuam, lançou on-
tem, o edital do programa 
Favela Inova. O objetivo é po-
tencializar o perfil empreen-
dedor já existente nas favelas 
e periferias e dar sustentabili-
dade de médio e longo prazos 
às ideias inovadoras desen-
volvidas nesses territórios. As 
inscrições vão até 16 de abril e 
devem ser feitas no link encur-
tador.com.br/gyG59.

O secretário da JUV-Rio, 
Salvino Oliveira, comemo-
rou a parceria e destacou a 
importância do edital.

“O empreendedorismo 
está cada vez mais forte 
na juventude e surge como 
uma oportunidade de renda, 
abrindo possibilidades para 
os jovens nem-nem, aqueles 
que não trabalham e nem es-
tudam. É importante orien-
tar e fortalecer as ideias que 
já circulam nas favelas, mas 
que acabam ficando na infor-
malidade por falta de estrutu-
ra e conhecimento”, explicou.

O público-alvo são jovens 
de 18 a 29 anos, morado-
res de comunidades, fave-
las e bairros periféricos da 
cidade do Rio. Serão duas 
modalidades de inscrição: 
germinação e incubação. A 
primeira é para desenvolver 
e validar ideias em estágio 
inicial, com ajuda e apoio 
para os passos iniciais da ini-

ciativa empreendedora. Já a 
segunda modalidade é para 
aqueles projetos que estão 
em um estágio mais avança-
do de desenvolvimento.

Diego Braga, gerente de 
Inovação da Unisuam e coor-
denador do Pólen, fala sobre 
a parceria. “Levamos como 
bandeira a transformação 
social através da educação, 
empreendedorismo e inova-
ção. Já realizamos este mes-
mo programa nacionalmen-

te, no último ano, e agora 
chegamos para atender a ju-
ventude carioca e trabalhar 
para a potencialização das 
ações empreendedoras nas 
comunidades da cidade.”

Podem se candidatar 
grupos de duas pessoas ou 
mais com uma ideia ou pro-
jeto que cause impacto na 
sociedade carioca, dando 
maior acesso a direitos so-
ciais nas áreas de educação, 
saúde, alimentação, traba-

lho, moradia, transporte, 
lazer, segurança, previdên-
cia social, proteção à mater-
nidade e infância ou assis-
tência aos desamparados.

O Favela Inova surge para 
fortalecer a geração de em-
prego e renda entre os jovens 
da cidade, que representam, 
atualmente, 31,4% de deso-
cupados na faixa de 18 a 24 
anos. A JUV-Rio vai auxiliar 
os candidatos ao edital pro-
duzindo e divulgando um 

FAQ (Perguntas frequentes) 
com as principais dúvidas, 
uma cartilha de suporte à 
inscrição com orientações 
gerais e um formulário para 
que coletivos e equipes so-
licitem consultorias com o 
time da secretaria para ins-
crever o projeto.

Ao final do programa, a 
JUV-Rio vai disponibilizar 
ainda um diagnóstico da 
juventude empreendedora 
do Rio com base nos dados 

Moradores da Zona Oeste fazem 
curso gratuito de audiovisual
Projeto Cine Rua Paciência Cultural está em formato virtual com oficinas diversas

Programa com aulas gratuitas é uma ferramenta de transformação social para moradores do bairro

Alô, Zona Oeste! Os amantes 
da sétima arte podem come-
morar, pois podem surgir no-
vos talentos na região. Isso 
porque estão sendo realiza-
das, de forma on-line, as ofi-
cinas de cinema do projeto 
Cine Rua Paciência Cultural. 

A proposta veio de uma 
primeira experiência de ação 
audiovisual no bairro da Pa-
ciência, realizada em outu-
bro de 2012, onde moradores 
puderam assistir a exibição 
de diversos filmes gratuita-
mente. A partir daí, a ideia se 
ampliou. Com equipamentos 
de baixo custo e apoio de di-
versos especialistas na área, 
jovens se uniram, pesquisa-
ram, criaram roteiros, elabo-
raram cenários e saíram às 
ruas para descobrir as possi-
bilidades dentro do cinema.

“Após algumas edições fi-
nanciadas por pequenos in-
vestidores e anos sem reali-
zação, por entendermos ser 
um projeto de grande impor-
tância no cenário local, com 
muita alegria, informamos a 
realização de mais uma edição 
do projeto, dessa vez em um 
novo formato: com encontros 
virtuais de oficinas de cinema 
e exibição de filmes e um en-
contro presencial com pales-
tras, entregas de certificados 
e brindes, e exibição de um 
filme. Totalmente gratuitos”, 
explica Paulo Gomes, coorde-
nador geral do projeto.

Por ser um dos bairros mais 
carentes do Rio e um dos que 
sofre maior ausência do po-
der público, esse trabalho se 
mostra um importante instru-
mento de transformação so-
cial e combate a violência ur-
bana, que dizima diariamen-
te os jovens negros e negras, 
possibilitando para muitos 
oportunidade de mudança de 
paradigma e inserção social.

Com o Cine Rua, há a pos-
sibilidade de oferecer direta-
mente aulas virtuais totalmen-
te gratuitas de 10 oficinas do 
audiovisual com profissionais 
consagrados no cenário nacio-

nal, para 50 pessoas, realizar 
o Encontro de Encerramento 
Presencial para até 100 pes-
soas, no bairro da Paciência, 
com alunos, monitores, con-
vidados, equipe e imprensa, 
com distribuição de camisas, 
máscaras, brindes e material 
de higiene, totalmente gra-
tuitos, disponibilizar 11 filmes 
de cineastas brasileiros, entre 
as aulas on-line e o Evento de 
Encerramento e produzir um 
documentário de até 20 mi-
nutos sobre as vertentes das 
manifestações da Cultura Afro 
Brasileira no local.

“Com contato com profis-

sionais renomados e a exibi-
ção das diversas obras cine-
matográficas com diferentes 
visões e ilimitadas formas de 
se fazer cinema, acreditamos 
que esse projeto tem o poten-
cial de incentivar os jovens a 
se reconhecer como represen-
tantes de um novo movimen-
to estético, social e político, 
desenvolvendo um olhar mais 
crítico e apurado, formando 
público consumidor, estimu-
lando culturalmente uma 
nova geração de profissionais 
fomentadores de novas lin-
guagens e possivelmente, no-
vos cineastas”, finaliza.

Encontros Culturais no 
Ecomuseu de Santa Cruz

FOTOS DIVULGAÇÃO

O Palhágico Marcos Vinicius é a atração virtual de hoje no evento

Hoje é dia de Meu peque-

no Circo Mágico, o show! 
no Ecomuseu de San-
ta Cruz. A apresentação 
de Marcos Vinicius, conhe-
cido artisticamente como 
Palhágico, faz parte do 
projeto on-line Encontros 
Culturais, que em o objeti-
vo de levar atividades edu-
cacionais e culturais que 
oportunizem a vivência 
artístico-cultural a crian-
ças e jovens, favorecendo o 
acesso à arte como lingua-
gem expressiva e forma de 
conhecimento e realizadas 
pelos artistas locais, mora-
dores da região.

“Os Encontros Cultu-
rais do ecomuseu de Santa 
Cruz tem o compromisso 
de oferecer programação 
cultural de qualidade aos 
moradores de Santa Cruz 
e seu entorno, divulgando 
o Ecomuseu de Santa Cruz 
como espaço de conheci-

mento, além de configurar 
uma intervenção do Museu 
na realidade local que passa 
a ser um promotor de ações 
e fomentador de uma meto-
dologia de diálogo. A gestão 
do projeto visa à circulação 
do conhecimento, incenti-
vando a participação e pro-
tagonismo de artistas locais 
com atuação no fomento à 
Educação e à Cultura”, afir-
ma Gisele Lopes, curadora 
do projeto.

As apresentações estão 
sendo on-line, devido à pan-
demia. A partir das 15h, co-
meça o show no YouTube 
(www.youtube.com/user/
ecomuseusc). E para fechar 
com chave de ouro, no dia 
24, é a vez da professora de 
Literatura Africana e escri-
tora, Elaine Marcelina, que 
vai apresentar a obra Litera-

tura Afro-brasileira: O livro 

infantil e as relações étnico-

-raciais na escola.

e informações dos inscritos 
e selecionados. A contrapar-
tida dos participantes é que 
eles se tornem responsáveis 
por apoiar outros projetos, 
startups, ideias e eventos 
com suas experiências em-
preendedoras fortalecendo 
a cultura colaborativa.

A parceria com o Pólen 
traz o suporte de especialis-
tas de mercado, consultores, 
empreendedores e acadêmi-
cos com experiência compro-
vada em aceleração de negó-
cios inovadores para ajudar 
no amadurecimento das 
ideias e projetos inscritos. 
Serão oferecidas mentorias, 
oficinas, rede de contato, au-
xílio na estruturação dos ne-
gócios, apoio internacional 
e créditos em serviço para os 
projetos selecionados.

Serão escolhidos, de for-
ma on-line, até 30 propos-
tas e ideias inovadoras para 
o Programa de Germinação 
e Incubação do Pólen, se-
lecionando pessoas físicas 
ou jurídicas, com ou sem 
CNPJ, para acelerar seus 
processos empreendedo-
res. Todos os membros das 
seis equipes finalistas – três 
por cada modalidade – vão 
receber uma bolsa de estu-
dos integral de graduação 
na Unisuam. Os três melho-
res projetos serão definidos 
por uma banca de avaliado-
res para cada modalidade 
do programa que apresen-
tarão seus projetos para in-
vestidores no Demo Day.
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PONTA-PÉ IMPORTANTE

NA CARREIRA
Governo do Estado e Le Cordon Bleu selecionam 25 bolsistas para estudar no 
renomado instituto internacional de culinária, entre eles uma moradora de Bangu

F
rango Poché Sauce Su-
prême e Torta de Maçã. 
Esse é um tradicional 
menu da culinária 

francesa, que garantiu a con-
cessão de bolsas de estudos 
para 25 candidatos na reno-
mada escola de gastronomia: 
Le Cordon Bleu. O número de 
vagas foi o maior já ofertado 
pelo instituto e o Governo do 
Estado, por meio da parceria 
com a Fundação de Apoio à 
Escola Técnica (Faetec), ór-
gão vinculado à Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia 
e Inovação. Entre os aprova-
dos está Estefani da Silva, de 
35 anos, moradora de Bangu 
e que concorreu com mais de 
1.300 candidatos.

O processo seletivo con-
tou com três fases: sorteio, 
prova objetiva de português 
e matemática, e um teste de 
habilitação específica. A ter-
ceira e última fase do pro-
cesso seletivo aconteceu na 
sede da Le Cordon Bleu em 
Botafogo, na Zona Sul.

Desta vez, Estefani não 
bateu na trave. Participan-
do pela segunda vez do 
processo seletivo da Fae-
tec/Le Cordon Bleu, ela 
conquis tou  a  bo l sa  de 
100% e realizará seu so-
nho de ter uma formação 
na área de gastronomia. 
Quando descobriu que a 
Le Cordon Bleu poderia 
ser o passaporte para uma 
nova vida, pesquisou tudo 
a respeito. Estudou sobre 
a escola, assistiu a filmes 
que retratavam o instituto 
de culinária e acompanhou 
de perto todos os processos 
seletivos abertos pela Fae-
tec até ter a sua chance de 
se candidatar.

“Na primeira seleção, 
cheguei até ser classificada 
para a prova objetiva. Mas 
não passei para a última 
fase. Desta vez, era a minha 
última chance de mudar a 
história da minha vida e da 
minha família (Ela se refere 
ao limite de idade – um dos 
pré-requisitos do edital). 
Na área da gastronomia, 
já trabalhei com a alimen-
tação em creche, cozinha 
industrial, buffet. Mas em 
nenhum desses lugares, eu 
conseguiria evoluir. Sem 
essa formação, não tem 
como deslanchar na carrei-
ra”, conta ela.

A carioca de 35 anos fala 
ainda das suas expectativas 
no curso. “Gosto muito de 
alimentação efetiva (recei-
ta caseira), mas preciso da 

O meu foco é 
trabalhar com 
alimentação 
infantil e preparar 
refeições que 
atendam às pessoas 
com intolerância a 
lactose e glúten”
ESTEFANI DA SILVA, 
bolsista

Candidatos passaram 
por processo seletivo 
que contou com três 
fases: sorteio, prova 
objetiva e teste de 
habilitação

FOTOS DIVULGAÇÃO

nante para nós. É uma ale-
gria ver que a Faetec e a 
Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e Inovação estão 
cumprindo com a sua mis-
são de incluir o cidadão no 
mercado de trabalho atra-
vés de cursos de qualifica-
ção profissional e técnico. 
Que possamos ofertar cada 
vez mais essas oportunida-
des. Para mim, todos eles 
já são vencedores e tenho 
certeza de que saíram desse 
curso direto para o merca-
do de trabalho”, salientou 
o presidente da fundação, 
João Carrilho.

O Cordon Tec tem carga 
horária de 800 horas e en-
sina técnicas de pâtisserie, 
cuisine, boulangerie e ser-
viço de salão. O estudan-
te recebe as mesmas téc-
nicas dos cursos clássicos 

da Escola Culinária, com 
a oportunidade de reali-
zar estágio supervisionado 
no restaurante-escola e no 
café-confeitaria.

Para o secretário de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, 
a parceria com o Instituto 
Le Cordon Bleu propicia a 
perspectiva de dias melho-
res para esses jovens. 

“Esse é o momento que 
a gente se sente realizado 
por alavancar a economia 
do estado e por gerar opor-
tunidade para quem tem 
menos espaço dentro do 
mercado de trabalho. Que, 
futuramente, esses jovens 
possam transmitir a men-
sagem de que vale a pena se 
dedicar aos estudos e de que 
há oportunidade para aque-
les que muito trabalham”, 
comemora Dr. Serginho.

Bolsistas vão 
estudar no 
renomedo 
instituto 
internacional 
de culinária

Moradora de Bangu, Estefani foi uma das selecionadas para a bolsa

técnica, de aprimoramen-
to. O meu foco é trabalhar 
com alimentação infantil e 
preparar refeições que aten-
dam às pessoas com intole-
rância a lactose e glúten.”

O Teste de Habil ida-
de Específica aplicado aos 
concorrentes contou com a 
preparação de pratos de Pâ-
tisserie e Cuisine. Todos os 
25 selecionados ganharam 
o curso de Educação Profis-
sional — Cordon Tec, com a 
cobertura de 100% dos cus-
tos educacionais. 

Com duração de 12 meses, 
a formação fornece habili-
dades e conhecimentos ne-
cessários para que o profis-
sional desenvolva competên-
cias tanto na cozinha quanto 
na confeitaria.

“O resultado desse pro-
cesso seletivo foi emocio-
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