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Vila Olímpica da Maré vem contando com grandes parceiros 
ao longo de sua história. O ano de 2009, especialmente, tem 
sido marcado por parcerias importantíssimas para a sua con-
solidação como um local de cidadania e transformação para 

as crianças, jovens e adultos que vivem na Maré.
Além da Prefeitura do Rio de Janeiro, que criou a VOM em 1999, a Pe-
trobras tem sido uma parceira de peso, desde os primeiros tempos. 
Em fevereiro desse ano, a companhia tornou-se a apoiadora do Projeto 
Educar, que está iniciando um novo tempo na Maré com a adoção de 
práticas educativas de vanguarda.
Multiplicando esforços, o Projeto Educar também vem buscando no-
vas parcerias para promover mais oportunidades de futuro para os jo-
vens da Maré. O projeto vem trabalhando em conjunto com a 4ª Coor-
denadoria Regional de Educação (CRE) da Prefeitura do Rio de Janeiro 
recebendo crianças no turno e no contraturno das escolas e trocando 
experiências com os professoras da comunidade. O Projeto Educar 
também está fechando parcerias com instituições de ensino a fim de 
enriquecer as oficinas que funcionam na VOM para desenvolver as in-
teligências linguística, lógico-matemática, espacial, inter e intrapessoal 
e outras. Um exemplo é a parceria fechada com o Departamento de 
Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para troca de 
experiências na criação de sucatas para a Oficina de Experimentos.
Na área de esportes, além da parceria fechada com o Flamengo para 
formação de uma equipe de competição de futsal, outras iniciativas 
aconteceram para dar mais oportunidades aos jovens atletas da VOM. 
No mês de junho, foi iniciada uma integração entre a Ginástica Olím-
pica da VOM e a Escola de Educação Física da UFRJ, que certamente 
renderá bons frutos para os jovens ginastas. Eles visitaram as instala-
ções da escola na Ilha do Fundão, quando conheceram novos equipa-
mentos e realizaram uma oficina. 
Na área de Promoção de Saúde, a maior novidade é o convênio firmado 
com a Universidade Veiga de Almeida, que está enviando estudantes 
de Nutrição para atuar nos projetos da VOM. Com isso, os estudantes 
ganham a oportunidade de conhecer projetos de caráter multiprofis-
sional e agregar criatividade e novos saberes às atividades em curso. 
Neste semestre a VOM recebeu cinco estagiários da universidade, que 
atuaram em quatro frentes de trabalho: informação em saúde, comple-
mentação alimentar, parcerias e grupos educativos. 

Trabalho conjunto faz uma 
Vila Olímpica melhor na Maré

Editorial

A Maré foi uma 
das primeiras 

comunidades que se 
manifestou a favor da 
realização das Olimpíadas 
no Rio de Janeiro. Ainda 
em 1996, mobilizamos 
a comunidade e 
realizamos a primeira 
Pré-Olimpíada dentro 
de uma comunidade 
carente. Com centenas 
de alunos dos Cieps, 
recebemos o Comitê 
Olímpico Internacional 
na Linha Vermelha e 
manifestamos nosso 
desejo de ver realizada 
aqui as Olimpíadas de 
2004. Hoje, com a notícia 
de que o Rio de Janeiro 
será a sede das próximas 
Olimpíadas, sentimos que 
o nosso sonho está sendo 
realizado, com mais 
empenho do governo e 
envolvimento do povo. 
A Vila Olímpica da Maré 
está pronta para colaborar 
com o governo para o 
sucesso das Olimpíadas 
no Rio de Janeiro. 

Amaro Domingues, líder 
comunitário e membro da 

diretoria da VOM

Crianças e adolescentes entre 2 a 18 anos 
de idade cujo peso está abaixo do ideal 
encontram uma ótima oportunidade de 

garantir sua saúde no Projeto de Complemen-
tação Alimentar da Vila Olímpica da Maré. Con-
tando com o apoio da Petrobras, o projeto faz 
uma avaliação nutricional dos jovens que, caso 
estejam com baixo peso, passam a beneficiar-
se diariamente de lanche nutritivo e fortificado. 
Com isso eles ganham peso e se previnem con-
tra as doenças causadas pela falta de nutrientes 
no organismo. 
O Projeto de Complementação Alimentar foi 
criado em 2005, quando os profissionais da 
VOM perceberam que havia entre seus alunos 
alguns de baixo peso, que necessitavam de uma 
atenção específica na área de nutrição. Uma 
das primeiras ações do projeto foi a criação de 
uma receita gostosa e nutritiva, que agradasse 
as crianças. Surgiu assim o “pão da vida”, que 
até hoje é diariamente distribuído na cantina da 
VOM às crianças do projeto. A receita, composta 
por farinha de trigo, soja, leite, ovo, açúcar, bata-
ta doce e cenoura, supre significante percentual 
das necessidades diárias de calorias, proteína, 
ferro e vitamina A de crianças e adolescentes.
Segundo a nutricionista Érica Rodrigues, coorde-
nadora do projeto, e a assistente social Amanda 
Mendonça, responsável pelo acompanhamento 
das ações junto às famílias, o Projeto de Com-
plementação Alimentar vem crescendo ano a 

“Moro na comunidade 
do Salsa e Merengue. Co-
mecei a nadar com 6 anos, 
mas antes já fazia futebol 
aqui na Vila Olímpica da 
Maré.  Faz cinco anos que 
participo de competições, 
e este é o primeiro em que 
estou competindo pela 
Farj (Federação Aquática 
do Rio de Janeiro). Já parti-
cipei de aproximadamente 
20 competições e só este 
ano foram três, como a 
Travessia dos Fortes, que foi uma das mais importantes, com 2.500 ins-
critos. Fiquei em quarto lugar na minha categoria, que é 14 anos. Eu 
tenho muito apoio da minha família no esporte que escolhi. Minha mãe, 
meu pai e minha irmã torcem muito por mim. No começo o meu pai 
queria que eu fosse jogador, mas depois mudou de ideia. Espero no 
futuro ser um grande nadador.”

Vinícius Pereira de Souza, 14 anos.

Nutrição conquista crianças na VOM

Desejo de ser um grande nadador

Vinícius  quer  novos desafios na natação.

Prata da Casa

− Trazer estudantes para a comunidade ajuda a quebrar os preconcei-
tos e formar pessoas sensíveis ao outro. Acho que estamos criando 
pontes entre “mundos”, afirma Marília Carneiro, coordenadora da área 
de Promoção de Saúde da VOM.

Crianças desenvolvem sua expressão verbal nas oficinas do Projeto Educar.

A VOM agradece à Real 
Auto Ônibus a grande 

colaboração que vem pres-
tando ao nosso trabalho, 

facilitando o transporte de 
nossos atletas.

O Projeto de Complementação Alimentar conta hoje com 273 participantes e está com inscrições abertas 
para crianças e adolescentes entre 2 e 18 anos, que frequentem ou não as oficinas da VOM. O projeto 
funciona de segundas às sextas e as avaliações acontecem às quartas-feiras de 8 às 12 e de 13 às 16 horas.
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ano, conquistando novas adesões. Esse ano, por 
exemplo, recebeu a doação de um equipamento 
de antropometria, usado para avaliação de mas-
sa muscular, da empresa Cescorf Equipamentos 
Antropométricos Ltda. 
O Projeto de Complementação Alimentar tam-
bém vem ampliando a sua área de atuação, faci-
litando o acesso das crianças às atividades cul-
turais e de lazer. No último dia 22 de setembro, 
o projeto levou um grupo de crianças ao Museu 
Casa do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, 
onde elas puderam conhecer cerca de 8.000 pe-
ças de arte popular de todas as regiões brasilei-
ras. O passeio foi um momento prazeroso para 
as crianças e possibilitou trabalhar a saúde em 
sua dimensão ampliada.

As crianças do Projeto de Complementação Alimentar 
se divertiram e aprenderam no Museu Casa do Pontal. 

Entendimento e colaboração 
A Vila Olímpica da Maré nasceu de um movimento da União das As-
sociações de Moradores da Maré – Unimar, formada por 16 comunida-
des, e seria, inicialmente, uma área para práticas esportivas. Em 1999, 
ao final da obra realizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a Unimar 
solicitou apoio à Coppe/UFRJ para que o projeto tivesse um alcance 
social no sentido pleno, e não apenas atividades esportivas. Juntas, e 
em sintonia com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Coppe e a Unimar 
desenvolveram um projeto que transformaria a Vila Olímpica da Maré 
num lugar de atendimento integral do cidadão, ficando a sua adminis-
tração conduzida pela União Esportiva Vila Olímpica da Maré – Uevom, 
de acordo com convênio firmado com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Chances para o futuro
Contando com o apoio da Petrobras, o Projeto Educar está selecionan-
do 12 crianças, em um universo de 1500 alunos do terceiro ano das 
escolas da região, buscando as que apresentam potencialidade em lin-
guagem e lógica. Elas participarão de um curso de preparação de dois 
anos para ingresso em duas instituições de ensino de excelência no 
Rio de Janeiro: o Colégio Pedro II e o CAp − Colégio de Aplicação da 
Uerj. Os alunos  frequentarão o curso todos os dias, no contraturno da 
escola, durante 2010 e 2011. O curso acontecerá no Instituto Lecca, que 
fica no Centro da cidade.
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em estar com os meus alunos. Para mim, mostrar a eles 
que os limites da favela não são essas “quatro paredes” 
é muito importante. Paulo Freire diz que ‘educador é 
aquele que tem amor’, e faço isso com muito amor. 

Qual a importância da dança para o corpo?•	
A dança é mais importante para a alma do que para o cor-
po. Costumo ver isso nas crianças, nas senhoras e ado-
lescentes para quem dou aulas. A dança permite que as 
pessoas aprendam a lidar com os limites do seu corpo, 
mas não cobro que meus alunos sejam bailarinos, pois o 
principal é que eles aprendam a ser cidadãos. Com isso, 
eles irão aprender a respeitar o outro e o limite de cada 
pessoa. Não importa onde a pessoa mora, e sim como se 
comporta. Independente de ser um bailarino profissio-
nal ou não, é importante saber como se portar, andar e 
gesticular ao falar.

Como você avalia o Projeto Educar?•	
Costumo dizer que inconscientemente eu já vinha tra-
balhando um pouco com o Projeto Educar. Tenho mui-
to essa troca com todos os profissionais da Vila. Esse 
projeto vem somar forças, porque agora posso trocar 
conhecimento com todas as oficinas para que os alu-
nos aprendam não somente a dançar, mas a falar e a ter 
pensamento crítico. Considero tudo muito importante, 
pois normalmente as pessoas costumam olhar os que 
dançam do pescoço para baixo, apenas como um corpo 
que faz tudo, e uma mente vazia que só reproduz o que 
os outros passam, e não é isso que quero. Espero que 
com o Educar eles possam ir além e fazer muitas desco-
bertas. Descobrir que existe física, química, matemática 
e linguagem na dança.

Driblar, cruzar, chutar para o gol 
e ouvir o grito eufórico da tor-

cida, e tudo isso vestindo a camisa 
do time que adora. Em todo o Brasil 
este é o sonho de muitas crianças e 
jovens, e na Maré não é diferente. 
Com isso, em agosto, a Vila Olímpi-
ca da Maré firmou parceria com o 
Clube de Regatas Flamengo, crian-
do o núcleo de futsal. A parceria 
entre as duas instituições permitiu 
a formação do FlaUEVOM (Flamen-
go União Esportiva Vila Olímpica 
da Maré). Aproximadamente 60 crianças, com idades en-
tre 9 e 13 anos, moradoras da comunidade, participam do 
núcleo de futsal. Os jovens são treinados na própria Vila 
Olímpica e recebem a supervisão e orientação de profis-
sionais de educação física e especialistas na modalidade. 
O objetivo é descobrir novos talentos do futebol, e os 
atletas que se destacarem deverão treinar na sede do Fla-
mengo, na Gávea. 
Segundo Amaro Domingues, diretor da VOM, a parceria 

Equipe de competição de futsal cresce na VOM

Patrícia Motta, pro-
fessora de Dança da 
VOM, é um exem-

plo de que ensinar é uma 
questão de amor. Formada 
em Dança pela Universi-
dade Federal do Rio de 
Janeiro em 2004, ela deu 
os primeiros passos para 
a profissão aos nove anos. 
De origem mineira, mas 
nascida na cidade do Rio 

de Janeiro, a jovem dançarina durante muito tempo fi-
cou dividida entre os dois estados. Mas, com o início da 
faculdade, decidiu se estabelecer na cidade do Rio.
Patrícia entrou na VOM como voluntária em 2001. No 
ano seguinte tornou-se professora de dança e em 2004 
ficou responsável por todas as turmas de balé da VOM. 
Até hoje vem ajudando diversos jovens a entrar em im-
portantes escolas de dança.

O que estimulou você a dançar?•	
Acho que quem escolhe a dança já nasce com isso. 
Quando eu era pequena, e morava em Friburgo, vi a 
apresentação de um balé de São Paulo e então percebi 
que era aquilo que queria fazer. A partir desse momento 
minha mãe começou a procura por um curso de dança 
para mim em Friburgo.

Como você avalia o seu trabalho na Vila Olímpica?•	
Tenho muito amor e carinho pelo que faço. Independen-
te de carga horária, venho aqui aos sábados, domingos 
e feriados. Não faço isso por obrigação, mas por prazer 

Amor por dançar e educar

Entrevista

Aqui na Maré

Fundado em 2001, o 
Observatório de Fa-

velas busca, a partir de 
pesquisas, consultorias e 
ações públicas, produzir 

conhecimentos sobre as favelas. Com isso, desen-
volve projetos e programas que contribuem na for-
mulação e avaliação de políticas públicas voltadas 
para a superação das desigualdades sociais. O ob-
jetivo é garantir os direitos nos espaços populares, 
com políticas mais eficazes.
– As favelas são tratadas de forma igual pela socieda-
de. Elas são sempre vistas como o local de carência, 
de ausência, onde tem traficante e conflito armado. 
Por isso vimos a necessidade de fazer o levantamen-
to desses espaços, que são semelhantes entre si, 
mas de uma pluralidade muito grande. Por serem 
locais múltiplos, era preciso pensar especificamen-
te cada uma delas, pois uma política que é boa para 
uma favela, não é necessariamente boa para a outra, 
comentou Vitor Castro, coordenador de comunica-
ção do Observatório de Favelas.
O Observatório de Favelas fica na Rua Teixeira Ribei-
ro, 535, na Nova Holanda, uma das comunidades da 
Maré. Mais informações pelos telefones 2667-2899 
ou 3105-4599.

Políticas públicas a partir do 
estudo das favelas

Agenda

Visitantes ilustres 
No mês de setembro, a Vila Olímpica da Maré rece-
beu duas personalidades do mundo do esporte. No 
dia 25, a gravação de um documentário levou à Vila 
o ex-atleta Robson Caetano, que já foi morador da 
Maré. Ao conhecer os jovens alunos da Oficina de 
Atletismo, ele disse ter orgulho de ser uma cria da 
comunidade e ver como ela se transformou. 
– As Vilas Olímpicas devem ser vistas como um tra-
balho de base para o futuro, com a formação de 
grandes atletas e cidadãos que darão orgulho para 
as suas comunidades. Com as Olimpíadas aconte-
cendo no Brasil teremos chance real de mudar o País 
com esporte, educação, cultura e um pouco mais de 
saúde, afirmou o atleta.
No dia 29, a presença da Daniele Hypólito empolgou 
as crianças da oficina de Ginástica Olímpica. A ginas-
ta, convidada pela Rede Record para estar no local, 
foi muito simpática com os jovens atletas, dando au-
tógrafos e fotografando ao lado deles. 

A criação da Vila   Olímpica da Maré, em 1999, 
marcou e mudou a vida de muitos morado-
res da comunidade. Este é o caso de Jordana 

Moreira, hoje com 20 anos, e que é aluna desde 2007 
da Escola Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville, San-
ta Catarina. A jovem dançarina, que se formará em 
dança contemporânea em dezembro deste ano pela 
única Escola do Bolshoi fora da Rússia, começou na 
VOM, onde praticou não apenas balé, mas outras ati-
vidades. Visitando recentemente a Vila Olímpica da 
Maré, ela relembrou um pouco da sua história. 
– Eu tinha 11 anos quando começaram as inscrições 
para a Vila. A primeira atividade que fiz foi natação 
e ginástica olímpica. Aqui ainda não havia aulas de 
balé, que eu fazia em Ramos, relembra Jordana.
Quando as aulas de balé foram iniciadas na VOM, 
Jordana logo se integrou, por ser mais perto de sua 
casa. Era o ano de 2002 e ela não sabia que ali acon-
teceria o encontro com a pessoa que mudaria sua 
vida, Patrícia Motta, que hoje é professora de balé 
da VOM.
– Um dia, ela me disse que iríamos fazer a prova do 
balé para o Bolshoi. Patrícia nem me perguntou se 
eu queria e foi correr atrás de patrocínio para que 
eu pudesse fazer a prova. Depois que soube que ti-
nha passado fiquei muito feliz e a Patrícia também. 
Graças a Deus, no meu caso não foi difícil aparecer 
patrocínio e muita gente quis ajudar, disse Jordana.
A adaptação da jovem dançarina à nova escola, às 
pessoas e ao clima do sul inicialmente não foi muito 
fácil. De acordo com Jordana, ela passou para a tur-
ma do terceiro ano da escola, mas decidiu pedir ao 
professor para ficar na do segundo ano. Com isso, 
pôde se ajustar aos novos acontecimentos e conhe-
cer melhor o lugar.
– Muitas vezes pensei em voltar para o Rio, mas de-
cidi ficar porque ser bailarina sempre foi o sonho da 
minha vida, afirmou Jordana.

Jordana − da Maré para o Bolshoi

Daniele e Vitória, talento da 
VOM na ginástica olímpica. 

Amaro Domingues, diretor 
da VOM, e Robson Caetano.

Este jornal é uma publicação 
da UEVOM (União Esportiva 
Vila Olímpica da Maré), com 
apoio da Petrobras.

Coordenação: 
Breno Kuperman
Edição: Lucia Seixas
Textos: Cristiane Barbalho 
e Lucia Seixas
Design gráfico: Paula Ferreira
Imagens: Bira Carvalho e
Cristiane Barbalho 
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Em 2010, o Projeto Educar vai oferecer aos professores 
das escolas da Maré o Curso de Desenvolvimento da 
Autonomia no Ensino Fundamental I, que os ajudará a 
desenvolver metodologias alternativas para lidar com 
as crianças, fazendo com que enxerguem os talentos 
de cada uma delas. 

 H

O coral e a oficina de música da VOM se apresentarão 
no dia 07/11, às 9h, na VOM; 14/11, às 17h30min, no 
Colégio São José (Niterói); 13/12, às 18h, na Assem-
bléia de Deus Lírio Vale (Inhaúma); 19/12, às 18h, na 
Assembléia de Deus Canaã (Inhaúma); e no dia 20/12, 
às 18h, Assembléia de Deus Fonte de Vida (Inhaúma).

H

Festa Ploc Anos 60, 70 e 80 animará a VOM no dia 22 de 
outubro, 22, às 9h, no ginásio.

H

A VOM conta com terapeuta do movimento, às terças-
feiras. Mais informações no posto médico da Vila.

H

A partir do dia 20 de outubro o polo avançado da VOM 
na Roquete Pinto terá atendimento psicológico, médi-
co e nutricional. Os encontros serão todas as terças-
feiras, às 13h30m.

Vila Olímpica da maré
Diretoria: Amaro Domingues, 
Carlos da Luz Dauma, Cristian 
Nacht, José Fantine(COPPE/
UFRJ), Teófilo Artur Cavalcanti. 

uevom@vilaolimpicadamare.org.br
www.vilaolimpicadamare.org.br
Rua Tancredo Neves s/n
Bonsucesso – tel. (21) 3868-7452

com o clube carioca é uma exce-
lente oportunidade para os jovens 
e pode-se perceber a cada dia a 
melhora deles no esporte.
–A parceria funciona como um in-
centivo para que os jovens pensem 
mais no futuro, e a participação 
em competições oficiais é muito 
importante para eles, comentou o 
diretor da VOM.
Em cada jogo na Vila Olímpica da 
Maré, a emoção toma conta do pú-
blico. Patrícia Oliveira, moradora 

do Parque União e mãe de Jonas Oliveira, de 7 anos, se 
emociona com o desempenho do filho.
– Jonas agora não fica de bobeira na rua e ainda está ves-
tindo a camisa do time que gosta. A experiência está sen-
do ótima, disse Patrícia.
Rosa Cristina de Lima, moradora da Baixa do Sapateiro e 
mãe de Anderson, de 9 anos, também está satisfeita.
–Participar deste time está sendo um incentivo para meu 
filho estudar mais, afirmou Rosa.
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