
Jornal da Vila 
olímpica da maré n. 5

Agosto/Setembro de 2010 

Editorial

Amaro Domingues, líder 
comunitário e membro da 

diretoria da VOM

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: Cristiane Barbalho.
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) 3868-7452Tiragem: 2000 exemplares

Aconteceu

Todos gostam de ser 
vitoriosos. Porém, 

mais importantes do 
que as conquistas são as 
participações dos atletas 
da Vila Olímpica da Maré 
em competições. 
É fundamental participar 
para despertar nas 
pessoas a importância 
de prosseguir em um 
caminho certo. Fico feliz 
com o desempenho dos 
nossos jovens atletas, 
pois isso é a realização 
de um sonho de 14 anos, 
quando  pouca gente 
acreditava que um dia 
iríamos ter um índice 
de jovens vitoriosos 
dentro da VOM. Hoje 
o trabalho está dando 
frutos, muitos jovens 
estão despontando como 
campeões e tornando-
se colecionadores de 
medalhas de ouro, prata 
e bronze e isso é muito 
importante. 
Vejo um grande 
progresso no trabalho 
desenvolvido aqui na 
Vila Olímpica da Maré. 
Por isso, cabe a nós 
aprofundar o serviço 
social na comunidade 
da Maré, pois é uma 
forma de mostrar para 
a sociedade o valor 
que têm esses jovens 
das áreas menos 
favorecidas. A resposta 
para a mudança está na 
cultura, na educação e 
no esporte.

A
s oficinas acadêmicas 
do Projeto Educar pro-
põem uma forma de 
aprender que estimu-

la o pensar. Nelas, as crianças 
entram em contato com experi-
ências lúdicas e concretas onde 
podem ver a aplicação do que 
aprendem. Assim, crescem em 
rendimeno em todas as suas ha-
bilidades.

 Colocando essa metodo-
logia em prática na Oficina de 
Mecânica, o oficineiro Jorge Luiz 
Medeiros conta que tem sido um 
prazer trabalhar os conceitos da 
Física de forma lúdica e oferecer 
às crianças uma alfabetização 
científica. 

− A ciência geralmente é ensinada de forma 
enfadonha e muitas pessoas levam todo o ensi-
no fundamental e médio sem compreender os 
seus conceitos. É importante trabalhá-los na base, 
como fazemos no Projeto Educar, diz Jorge, que 
está concluindo a graduação em Física. 

Em função de sua proposta inovadora, as ofici-
nas acadêmicas do Projeto Educar já apresentam 
resultados concretos, como conta o oficineiro Mar-
celo Roberto Augusto, que é formado em Letras 
(Português/inglês), da Oficina Fiando Conversa:

− Lembro de duas crianças que apresentavam 
muitas dificuldades. Uma não tinha concentração 
e não conseguia ler e a outra tinha problemas de 
convívio com os colegas. Hoje a primeira já está 
lendo e a outra está se relacionando muito me-
lhor, diz Marcelo.

Adriana Cardoso Gomes, da Oficina de Experimentos, 
também percebe o crescimento das crianças. Ela lembra 
que, quando conheceu o projeto, o que mais a fascinou 
foi saber que a parte moral também seria trabalhada com 
as crianças, além da cognitiva.

− Nós estimulamos o raciocínio lógico das crianças, a 
inteligência espacial, a curiosidade e o desenvolvimento 
moral, parte que gosto muito. Acho que as crianças que 
estão tendo a oportunidade de frequentar o Projeto Edu-
car só têm a ganhar, diz Adriana, que é bióloga. 

Oficineiros do Educar colocam em 
prática um novo aprendizado na Maré

Para todos os oficineiros, o Pro-
jeto Educar tem sido também uma 
grande fonte de aprendizagem, 
como conta Fabiana Gomes da Sil-
va, oficineira do Brincando com 
Números.  

− É gratificante mostrar noções 
de números para crianças de uma 
forma inovadora e constatar que isso 
dá resultado. Acho que no futuro 
poderei levar essa experiência para 
o segundo segmento, diz Fabiana, 
que está cursando o último período 
de licenciatura de Matemática.

 André Gonçalves de Oliveira, 
oficineiro de Matemática, concorda 
com Fabiana. Para ele, que é forma-
do em Física, atuar no Projeto Edu-

car tem sido uma experiência muito proveitosa e tra-
balhar com crianças muito novas, um grande desafio. 
Ele também percebe os resultados do trabalho, espe-
cialmente no aspecto moral.

− As crianças estão se organizando cada vez me-
lhor, desenvolvendo ainda mais a habilidade de se 
manifestar com respeito ao outro, diz André, lem-
brando ainda a importância do treinamento especi-
fico e do acompanhamento que os oficineiros rece-
bem da Acerta (Assessoria Cultural e Educacional no 
Resgate a Talentos Acadêmicos) para executarem seu 
trabalho com as crianças.

Para Elizabeth da Conceição Manja, da oficina 
Fiando Conversa, a experiência tem sido a melhor 
possível. Formada em Letras (Português/Literatura), 
ela acha que o Projeto Educar será uma grande con-
tribuição para as crianças da Maré.

− Acredito que a educação muda de fato a vida das 
pessoas, abre horizontes. Com a educação é possível su-
perar as limitações das crianças e as oficinas acadêmicas 
do Educar estão contribuindo com novos aprendizados 
para elas, diz Elizabeth.

O Projeto Educar conta com o apoio da Petrobras 
através do seu programa Desenvolvimento e Cidadania. 
As oficinas acadêmicas baseiam-se em práticas lúdicas 
que complementam a educação formal. As oficinas acon-
tecem de terça a sexta-feira na VOM em diversos horários 
e estão abertas a todas as escolas municipais do bairro.

A secretária estadual de 
Educação Tereza Por-

to e o secretário municipal 
de Esporte e Lazer Rogério 
Pimenta visitaram na ma-
nhã do dia 18 de agosto a 
área onde será construída 
a escola de ensino médio 
profissionalizante na Vila 
Olímpica da Maré. No 
local, a secretária Tereza 
Porto falou de sua alegria 
em poder trazer a escola 
para a comunidade:

− Somando forças, nós 
vamos conseguir cumprir 
o nosso papel e oferecer 
um ensino de qualidade 
para as crianças da Maré.

O secretário Rogério 
Pimenta lembrou que a 
Vila Olímpica da Maré é 
hoje uma referência no 
bairro, uma história vito-
riosa que todos ajudaram 
a construir.

Construção da escola inspira redação

O Jornal da VOM n. 4 foi objeto de uma atividade no 
Instituto Lecca, onde 12 crianças das escolas municipais 
da Maré estão estudando através do Projeto Educar, pa-
trocinado pela Petrobras. A matéria principal do jornal, 
sobre a nova escola de ensino médio que será construí-
da na VOM, inspirou a seguinte redação:

Construção da escola de ensino médio na VOM está próxima

− Esse ganho de qua-
lidade que vai acontecer 
com a construção da es-
cola de ensino médio fará 
uma integração completa 

 “Eu acho que a ideia da escola foi muito boa por-
que muitos adolescentes largam as escolas sem fazer o 
ensino médio porque não querem sair de onde moram. 
Além disso, têm pessoas que não ligam para terminar 
os estudos e, agora, com essa escola na Vila Olímpica 
da Maré vai ser mais fácil das pessoas terminarem os 
estudos. Elas vão se interessar mais e a escola ainda é 
profissionalizante, ou seja, terão mais chances de arru-
mar empregos e com a escola vai ser uma oportunida-
de ótima para muitas pessoas.  O Instituto Lecca ajuda 
muitas crianças e esse ano ajudou as crianças da Maré 
graças à VOM, que está patrocinando o nosso estudo 
no Lecca. Nós do Lecca iremos fazer uma prova para o 
Colégio Pedro II, não poderemos experimentar a escola 
que vai ser construída na VOM, mas desde já sabemos 
que irá ajudar muitos jovens que queiram fazer o estudo 
superior ou só terminarem o médio.”  Raíssa, 10 anos.

entre a atividade esporti-
va, socioeducional e cul-
tural para as crianças da 
Maré, disse o secretário 
de Esporte e Lazer.

No alto, os oficineiros André 
Gonçalves de Oliveira, Jorge  
Luiz Medeiros, Marcelo  Ro-

berto Augusto, Sandra Garcia 
(coordenadora de Educação, 

Cultura e Empreendedorismo 
da Vila Olímpica da Maré), 

Elizabeth da Conceição Manja 
e Adriana Cardoso Gomes. 

Embaixo, Fabiana Gomes da 
Silva com um aluno da oficina 

Brincando com Números. 

Um acolhedor recanto verde da VOM, conhecido como “bosque das palmei-
ras” foi palco de uma reunião realizada na manhã do dia 10 de julho, um sá-

bado, para os alunos com altas habilidades da Maré que estão no Instituto Lecca 
através do Projeto Educar. Em companhia de seus familiares, eles participaram 
de um simpático café da manhã organizado por Sandra Garcia, coordenadora de 
Educação, Cultura e Empreendedorismo da VOM. O grupo foi recepcionado pe-
los corais infantil e de adultos da VOM, regidos pelo professor Fabiano Monteiro, 
e apresentações dos alunos de flauta e violão.

Segundo Sandra, o encontro teve o objetivo de apresentar aos alunos e seus 
familiares as atividades desenvolvidas na VOM nas área de cultura, esporte e saú-
de. Além disso, o café da manhã serviu para fortalecer os vínculos entre os pre-
sentes e o meio social, o que ela considera fundamental para o desenvolvimento 
de crianças com altas habilidades.

− Foi uma manhã muito agradável, as crianças e seus familiares ficaram mui-
to felizes com a recepção que tiveram e saíram da VOM com vontade de voltar, 
diz Sandra.

VOM oferece espaço de lazer para a comunidade

Além de oferecer múlti-
plas atividades esporti-

vas, culturais, educacionais 
e de saúde, a Vila Olímpica 
da Maré preocupa-se em 
ser um espaço nobre na 
comunidade, onde todos 
possam ser acolhidos e 
bem-vindos. Por isso a ins-
tituição mantém um lindo 
e bem cuidado espaço de 
lazer arborizado, como  um 

oásis da Maré.
De acordo com o diretor 

da instituição José Fantine, 
existem na VOM  cerca de 
300 árvores de espécies va-
riadas como quaresmeiras, 
flamboyants, bougainvilles, 
hibiscos, acácias imperiais, 
também conhecidas como 
“chuvas de ouro”, e outras. 
O projeto em curso prevê 
que o número de árvores 

chegue a mil, com incre-
mento no plantio de espé-
cies frutíferas como amora, 
fruta-do-conde, coco, pitan-
ga, abacate, licuri  e muitas 
outras, o que trará ganhos à 
saúde das crianças e jovens 
que frequentam a VOM. 

Fantine lembra que o 
espaço verde da instituição 
também busca desenvolver 
nas crianças e jovens a im-

portância das árvores para 
o ser humano. Assim, eles 
poderão conviver de for-
ma harmoniosa com a na-
tureza. Segundo ele, esse 
tipo de ação é pedagogica-
mente chamado de oficina 
naturalista, que objetiva o 
desenvolvimento de uma 
das oito inteligências do ser 
humano, a naturalista.

– É sabido que o ho-
mem deve e pode viver em 
harmonia com a natureza, 
preservando-a e, assim, ga-
rantindo que nosso planeta 

continue como um lugar 
habitável. Um exemplo são 
os índios, que não destro-
em a natureza, pois já nas-
ceram  integrados a ela. O 
índio tem a inteligência na-
turalista mais desenvolvida  
porque sabe que depende 
daquele espaço, diz o di-
retor, que reforça ainda a 
a importância de manter o 
espaço verde da Vila Olím-
pica da Maré.

– Se as pessoas nos aju-
darem a preservar as árvores 
e plantas da Vila Olímpica, 

cuidando delas e orientan-
do as crianças e jovens para 
preservá-las,  todos serão 
mais felizes. Teremos mais 
sombras, mais frutos, mais 
flores. Todos poderão fa-
zer piqueniques nos gra-
mados e relaxar, deixando 
as tensões do dia a dia de 
lado. Mas é  muito custoso 
preservar  nossa área e nem 
sempre temos os recursos 
que gostaríamos de contar, 
por isso a contribuição de 
cada morador é essencial, 
diz Fantine.  

Em contato com a natureza

Pela segunda vez esse 
ano, a VOM recebeu a 
visita de alunos da Uni-
versidade de Yale. Os 26 
universitários, que estu-
dam Português em Yale, 
visitaram a VOM no dia 
13 de julho e participa-
ram de várias atividades. 
A visita demonstrou que 
é crescente o interesse 
da universidade norte-
americana pelo trabalho 
que vem sendo desen-
volvido na Vila.

Alunos de Yale na VOM

Os atletas da Vila 
Olímpica da Maré par-
ticiparam em julho do 
Yahoo! Penalty, um 
campeonato de disputa 
de pênaltis promovido 
na Marina da Glória. Os 
atletas da Vila adoraram 
participar da competi-
ção, na qual a VOM ga-
nhou 10 computadores, 
que já estão na sede da 
instituição.

Foi um sucesso a par-
ticipação da Cia. Maré 
em Dança no Festival 
de Dança Sesc Nova Fri-
burgo, realizado entre 
os dias 6 e 10 de julho. 
Os 22 bailarinos da Vila 
Olímpica da Maré apre-
sentaram duas coreogra-
fias sobre pessoas que 
vivem nas comunidades 
do Rio de Janeiro e fo-
ram aplaudidos de pé.

Cia. Maré em Dança em Nova Friburgo

Presença da VOM

Os diretores da VOM José 
Fantine e Amaro Domingues 

mostram aos secretários Tereza 
Porto e Rogério Pimenta o 

plano diretor da VOM



Aqui na Maré

Transformar com a música

Há nove anos na Vila Olímpica da Maré como 
professor de música e regente do coral,  Fabia-

no Monteiro sonha em montar uma orquestra na 
instituição. Atuante como professor em outros dois 
projetos sociais, na Vila Olímpica do Alemão e na co-
munidade Santa Marta, ele entende sua função como 
importante para a transformação social.

A paixão pela música surgiu aos cinco anos, quan-
do ficou encantado com uma apresentação do coral 
da igreja que frequentava com os pais. A partir de 
então começou a traçar o caminho da música. Apren-
deu a tocar órgão e teclado, estudou no Conserva-
tório de Música e tornou-se professor do que mais 
gosta, formando-se na Faculdade de Música da UFRJ.

• Como é trabalhar ensinando música em um pro-
jeto social?
Trabalhar em projeto social é gratificante, trabalho-
so e especial. Aqui muitas pessoas que procuram o 
curso sabem que vão encontrar um bom nível de 
estudo, porque música requer dedicação, repetição 
e estudo contínuo para aprimorar a técnica. Porém, 
muitos chegam aqui sem conhecer bem o universo 
da música, por isso começo a trabalhar com estes a 
parte técnica, pessoal e interpretativa. 
• Como foi o início do seu trabalho na VOM?
Muito difícil, pois eu nunca havia dado aula em um 
projeto social e entrado em uma comunidade. Tudo 
era muito novo para mim e acredito que também 
para os moradores. Ao longo de todo esse tempo 
fomos nos conhecendo e isso foi muito bom. Logo 
depois que cheguei aqui, a Sandra Garcia assumiu a 
coordenação de Cultura e foi nesse momento que o 
projeto deslanchou. Com ela aprendi muito e ainda 
aprendo. Os demais profissionais da VOM também 
me ensinaram muito.
• Os moradores da Maré têm uma boa aceitação de 
sua oficina? Por quê?
Sou meio suspeito para falar, mas acho que sim. 
Hoje aqui na VOM temos dois corais, aula de canto 
e três oficinas de flauta, violão e percussão. Quando 
você trabalha com música, você trabalha com o sen-
timento das pessoas, e isso é muito bom. A música 
encanta todo mundo e, como disse, o ensino é muito 
trabalhoso, mas gratificante. A música por si só con-
segue transformar as pessoas, porque mexe com as 
emoções. Por isso, com a disciplina da música e sua 
metodologia, o trabalho aqui na VOM acaba transfor-
mando as pessoas. 
• Quais são seus planos para a VOM?
Meu sonho é montar aqui uma grande orquestra. 
Acho que não estamos longe disso, mas há muito tra-
balho pela frente.  Além disso, quero ajudar a trans-
formar socialmente cada vez mais pessoas. Também 
considero importante levar o nome da Vila Olímpica 
da Maré e o da comunidade para fora e mostrar o que 
é feito aqui.

Os últimos meses fo-
ram de muitas vitó-

rias para os atletas da Vila 
Olímpica da Maré.  Em ju-
lho, a equipe de natação 
deu um show no campe-
onato Estadual Vinculados 
de Inverno, realizado no 
Botafogo Futebol e Rega-
tas, conquistando nove 
medalhas de ouro, sete de 
prata e cinco de bronze. 
Segundo Rodrigo Morela, 
técnico da equipe, o apro-
veitamento dos atletas da 
VOM foi muito bom, pois 
venceram nove das 26 pro-
vas que participaram.

Na ginástica olímpica, 
duas atletas da equipe de 
competição da VOM se 
destacaram no XX Torneio 
Nacional de Ginástica 
Olímpica, realizado  em 
junho em Belém, no Pará. 
Açucena Kelly da Silva, de 
12 anos, e Vitória Pereira, 
de 10 anos, conquistaram 
a quinta colocação geral 
nas categorias juvenil e 
infantil. Mas Açucena sur-
preendeu nas paralelas 
conquistando a primei-
ra colocação. De acordo 
com Sebastião Carvalho, 
técnico da ginástica olím-
pica na VOM, os resulta-
dos não poderiam ter sido 
melhores, já que essa foi a 

Comida orgânica, reciclagem e geração de trabalho e renda são alguns dos 
temas trabalhados pelo Grupo de Assistência Solidária e Ação Social (Grupo 

Asas).  Criado há 14 anos, o projeto ensina pessoas de todas as idades a lidar com 
hortas e a fazer artesanato com materiais reciclados. Todo esse trabalho é desen-
volvido na horta comunitária da Maré, localizada entre os CIEPs Samora Machel 
e Elis Regina.

Segundo Jussara Oliveira, diretora presidente do Grupa Asas, a ideia do proje-
to é permitir que cada indivíduo torne-se agente multiplicador e passe o conhe-
cimento adquirido para as outras pessoas, além de mostrar a importância de uma 
alimentação saudável a todos que participam das oficinas.

 – Desejamos que as pessoas plantem em suas casas e montem sua própria 
horta, o que não é muito difícil. Com isso, elas poderão usufruir de algo bastante 
saudável, comentou a diretora do Grupo Asas. 

Com uma nova sede na Rua Nova Canaã, 13, na comunidade Baixa do Sapatei-
ro, na Maré, o Grupo Asas pretende oferecer outras oficinas para os moradores 
da região. O lugar, cedido pela Segunda Igreja Batista de Bonsucesso, receberá as 
oficinas de sachês de plantas medicinais e máscaras relaxantes e funcionará todas 
as terças e quintas, de 8h às 12h.

– Pretendemos comercializar os produtos produzidos na horta e nas oficinas. 
Queremos criar condições para que as pessoas inseridas no projeto tenham a 
oportunidade de caminharem sozinhas e montarem o seu próprio negócio. Que-
remos potencializar essas pessoas para que tenham condições de gerar renda, 
afirmou Jussara.

O Grupo Asas conta com o apoio da Petrobras, da Faperj e da Unisuam. As 
pessoas interessadas em participar das oficinas oferecidas pela instituição podem 
comparecer na horta, que fica entre os CIEPs Samora Machel e Elis Regina de se-
gunda a sexta, das 8h30min às 17h, ou na sede do projeto na Baixa do Sapateiro. 

Estar em dia com a saúde e saber cuidar dela é muito 
importante em qualquer idade. Por isso, a coordena-

ção de Nutrição e Saúde da Vila Olímpica da Maré vem de-
senvolvendo diversos grupos de educação em saúde que 
estimulem o autoconhecimento das pessoas e a discussão 
de temas relacionados à saúde de maneira dialógica, valo-
rizando o conhecimento prévio de cada participante.

Um dos novos grupos da coordenação é a Ciranda da 
Saúde, que acontece todas as quintas-feiras, às 10 horas, 
em uma tenda montada do lado de fora do ginásio da 
VOM. O trabalho busca debater temas pertinentes aos 
participantes dos encontros, permitindo trocas de expe-
riências entre eles. 

Dentro do Projeto de Complementação Alimentar, 
dois grupos ganharam força este ano. Um é formado pe-
las crianças e adolescentes e o outro por seus pais e res-
ponsáveis. Segundo a coordenadora de Nutrição e Saúde 
Érica Rodrigues, os encontros têm como objetivo conhe-
cer a história social das famílias atendidas pelo projeto e 
aproximá-las das atividades desenvolvidas na VOM. 

− Com a inauguração do novo espaço da cantina será 
possível estabelecer vínculos com as crianças e adoles-
centes atendidos pelo Projeto de Complementação Ali-
mentar. Queremos que todas as pessoas atendidas pelos 
projetos da VOM desenvolvam a consciência crítica e a 
autonomia em relação a sua saúde, diz Érica.

Além dos grupos, a coordenação de Nutrição e Saú-
de da VOM vem promovendo ações pontuais como a 
Feira da Saúde, realizada em julho pela equipe no Pólo 
Avançado da VOM, na Roquete Pinto. No dia foram feitos 
mais de 150 atendimentos 
e a ideia é promover mais 
atividades no local. A saú-
de do trabalhador da VOM 
também foi lembrada e foi 
organizado no mesmo mês 
um curso de capacitação 
com os profissionais da 
limpeza.

− No encontro mostra-
mos a importância da lim-
peza correta dos espaços 
da VOM e do uso dos equi-
pamentos adequados para 
o desenvolvimento desses 

Grupo Asas busca a geração de renda O tênis virou febre no 
Brasil no final dos 

anos 90 devido aos exce-
lentes resultados de Gus-
tavo Kuerten no torneio de 
Roland Garros na cidade 
de Paris, na França.  Com 
isso, em 2001 a procura 
pela prática do esporte na 
Vila Olímpica da Maré au-
mentou bastante. Cerca de 
500 crianças e adolescen-
tes já passaram pelas aulas 
de tênis da VOM em quase 
dez anos de ensino da modalidade na instituição. Hoje, a Vila Olímpica da Maré conta 
com duas quadras de tênis e dois paredões para os treinos dos jovens e disponibiliza 
aos alunos a raquete e equipamentos do esporte. As aulas acontecem todas as terças 
e quintas e cerca de 30 alunos as frequentam. Além do ensino do tênis, as aulas têm o 
objetivo de ajudar na inclusão social de crianças e adolescentes da comunidade. Os 
alunos de tênis já participaram de seis campeonatos, entre elas a Copa Itaú de Tênis 
Escolar e Universitário 2010.

Segundo Vlamir Rodrigues dos Santos, professor de tênis da VOM, no auge da 
carreira do Guga a Vila Olímpica atendia uma grande quantidade de jovens interessa-
dos em aprender o esporte. Com o tempo o interesse diminuiu e hoje muitos jovens 
acham que o tênis é um esporte caro e difícil de aprender.

O professor de tênis afirma que uma das dificuldades enfrentadas em suas aulas 
é a falta da utilização de calçado adequado para a prática do esporte. Muitos alunos 
chegam para as aulas de sandálias e até mesmo descalços, o que não é adequado, pois 
podem machucar os pés na quadra de cimento.

Para o aluno de tênis Igor Souza, de 13 anos, a prática do tênis começou por curio-
sidade. No início o jovem considerava o esporte estranho, mas com o tempo foi gos-
tando. Hoje ele sonha em se tornar um tenista profissional.

Tênis na VOM forma cidadãos

Equipes de competição superam expectativas

Entrevista

estreia da equipe em tor-
neios desse nível. 

O futsal também se 
destacou e a equipe sub-13 
ficou em terceiro lugar no 
Rio Futsal Novos Talentos 
2010. Segundo a técnica 
Priscilla Soares, os jovens 
atletas mostraram talento 
e muita disposição durante 
toda a competição. A equi-
pe de caratê, treinada por  
Valdinar de Sousa, também 
participou do campeonato 
regional e obteve um bom 
desempenho.

Para Antonio Bezerra, 
professor responsável pe-
las equipes de competição 
da VOM, essas conquistas 
resultaram dos treinos pe-
riódicos orientados por 
profissionais capacitados 
e dos suportes nutricional 
e material que as equipes 
vêm recebendo.

− Com o projeto Edu-
car e apoio da Petrobras e 
da Prefeitura os atletas têm 
tido todo o material de trei-
no específico e de melhor 
qualidade, o que ajuda a 
melhorar o rendimento. 
Com esses resultados es-
tamos aos poucos conquis-
tando o respeito das fede-
rações, diz Bezerra.

Para Luiz Covre, coor-
denador de Esportes da 
VOM, os bons resultados 
das equipes de competição 
demonstram que as etapas 
estão sendo vencidas. Ago-

afazeres. Nossa  proposta para o futuro é desenvolver 
uma grande feira de saúde para todos os funcionários da 
Vila Olímpica, conta Érica.

Outro importante trabalho da coordenação de Nu-
trição e Saúde é o que vem sendo desenvolvido junto 
às equipes de competição. Hoje a instituição conta com 
um médico para trabalhar especialmente com os atletas 
e está sendo desenvolvido pela equipe de nutricionistas 
um isotônico caseiro, que é uma bebida para hidratar du-
rante os treinos e durante as competições, para melhorar 
o desempenho dos jovens competidores.

A conquista de parceiros para a instituição também é 
um tema presente na pauta da coordenação de Saúde e 
Nutrição, assim como transformar a VOM em um campo 
de pesquisa e de trabalhos acadêmicos. Já foi firmada par-
ceria com o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC) 
da UFRJ, na qual a VOM recebe alunos de residência em 
saúde coletiva e desenvolve projetos de pesquisa, como 
o que está em curso atualmente na área de segurança ali-
mentar e nutricional. Além desta, também a parceria com a 
Universidade Veiga de Almeida torna a VOM um campo de 
estágio em Nutrição em Saúde Coletiva, contribuindo para 
o aperfeiçoamento profissional dos alunos e rendendo 
frutos com trabalhos de conclusão de curso destes alunos 
a partir de atividades desenvolvidas na VOM.  

− A aproximação com instituições acadêmicas é funda-
mental para nosso trabalho, pois possibilita investimento 
em pesquisas, aperfeiçoamento de nossas atividades e di-
vulgação através do meio científico, fomentando o investi-
mento de recursos para nossas atividades, comenta Érica.

Os postos de saúde da 
Maré também são focos de 
parceria e a coordenação 
de Nutrição e Saúde pre-
tende desenvolver ativida-
des em conjunto com os 
gerentes de cada unidade. 
Dessa forma, temas como a 
dengue devem ganhar des-
taque nos próximos meses 
com atividades que permi-
tam a prevenção da doença 
antes mesmo do verão, es-
tação de grande incidência 
da doença.

Grupos de saúde ampliam sua atuação

A equipe de Saúde e Nutrição da VOM. 

ra, contando com o suporte 
nutricional e médico, have-
rá um salto ainda maior na 
qualidade dos atletas.

− Depois da montagem 
das equipes, promovemos 
o treinamento específico, 
que aprimora os atletas, e 
iniciamos a participação 

em competições, o que 
dá experiência a eles. Ano 
passado já tivemos resulta-
dos expressivos pelo pou-
co tempo de trabalho que 
tínhamos e a tendência é 
que as equipes melhorem 
ainda mais, diz Luiz Covre, 
coordenador de Esportes. 

Amaro Domingues e a equipe de ginástica olímpica.

Os atletas da equipe de natação da VOM.

A equipe sub-13 do futsal 
ficou em terceiro lugar no Rio 
Futsal Novos Talentos 2010.

Fabiano Monteiro

Prata da Casa

Entrevista

Através da área de Responsabilidade Social da Pe-
trobras/Cenpes, Edson Ricardo S. P. da Cunha vem 

acompanhando de perto o trabalho da Vila Olímpica da 
Maré. Geólogo com pós-graduação em Desenvolvimen-
to Sustentável e mestrado em Sensoriamento Remoto, 
Edson está na Petrobras desde 2003 e já coordenou pro-
jetos de pesquisa socioambientais na Amazônia e de-
senvolveu ações na área de Comunicação e Divulgação 
Pública da Ciência. Desde 2007 atua mais diretamente 
com gestão na área de Responsabilidade Social.

Edson Cunha – um observador da Vila Olímpica da Maré

• Como você, um geólogo, acabou se interessando pe-
las áreas de Comunicação e Responsabilidade Social?
O curso de geologia me proporcionou viajar pelo Brasil 
de Norte a Sul e conhecer mais sobre os vários Brasis 
que existem em nosso país. Em 1999, após me formar em 
geologia, fui fazer mestrado em Sensoriamento Remo-
to no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
Foi quando me interessei pela divulgação e  comunica-
ção pública do conhecimento técnico-científico, muitas 
vezes árido, mas importante para promover o desen-
volvimento da sociedade tornando o cidadão mais es-
clarecido, crítico, consciente e incluído. A vontade de 
incluir todos na busca de um desenvolvimento justo e 
sustentável finalmente me aproximou da Responsabili-
dade Social. 

• Você tem acompanhado de perto o Projeto Educar na 
Vila Olímpica da Maré. Que avaliação faz do trabalho?
Não só as ações desenvolvidas pelo Projeto Educar, mas 
a Vila Olímpica na totalidade de suas atividades con-
tribuem bastante para o desenvolvimento humano no 
Complexo da Maré. O Projeto Educar planejado pela 
equipe da VOM pode então, com a nossa colaboração, 
convergir com os objetivos do Programa Desenvolvi-

do para mim nos dias em que chego a qualquer hora do 
dia na Vila Olímpica e vejo dezenas ou mesmo centenas 
de crianças, jovens e adultos convivendo de forma pací-
fica e se desenvolvendo em suas potencialidades. Nada 
diz mais do que os rostos das crianças de 6, 7 ou 8 anos 
que fazem as atividades da VOM, este talvez seja o me-
lhor indicador de todos.

• O que considera necessário acontecer para que a Maré 
alcance o patamar desejado pelo setor de Responsabili-
dade Social da Petrobras?
Acho que seria melhor dizer o patamar desejado para os 
moradores da Maré, pois a Petrobras, mesmo com todos 
os seus recursos e ações, é só mais um parceiro nes-
te processo de desenvolvimento social local. Todos: os 
moradores, ONGs, associações de moradores, governo, 
empresas e a sociedade em geral devem acreditar em 
um objetivo comum e buscar o seu melhor.
 
• Que objetivos futuros têm o Programa Desenvolvi-
mento e Cidadania da Petrobras e como ele atinge a Vila 
Olímpica da Maré?
Promover a garantia dos direitos de crianças e adoles-
centes, educar para a qualificação profissional e gerar 
renda e oportunidades de emprego são as linhas de 
atuação do Programa Desenvolvimento & Cidadania da 
Petrobras. Mas por maior que seja o investimento so-
cial da Petrobras na Maré, isso só será possível se for 
feito de forma planejada, entendendo a realidade local 
e buscando as melhores potencialidades de cada um. 
A Vila Olímpica vem dando uma grande contribuição, 
mas, assim como a Petrobras sozinha, ela não pode re-
solver todas as questões, mesmo as mais emergenciais. 
Devemos olhar o todo e entender que todos podem e 
devem contribuir.

Moro na comunidade do Parque União e estou na Vila 
Olímpica da Maré há cinco meses. Desde pequeno gosto 
de jogar bola e as pessoas sempre me falavam que eu ti-
nha talento para ser jogador.  Aos quatro anos entrei para 
o São Cristóvão de Futebol e Regatas. Depois joguei no 
Olaria Atlético Clube, no Fluminense Football Club e em 
muitos outros times.

Foi um amigo meu quem falou sobre a seleção para o 
Flauevom, depois de um tempo vim fazer o teste e pas-
sei. Na Copa Rio Futsal que disputei agora ganhei o troféu 
de artilheiro do campeonato na minha categoria e fiquei 
muito feliz. Meus pais sempre me incentivaram e me aju-
daram, os dois estão sempre do meu lado.

Igor da Silva Martins, 13 
anos, jogador da equipe 

sub-13 do Flauevom

A VOM estará na I Feira Tecendo REDES na Maré, que será promovida no dia 25 de 
setembro, sábado, das 14 às 18 horas, no Centro de Artes da Maré, na Nova Holan-
da. O evento vai envolver e integrar  instituições da Maré e do entorno com exposi-

ções de projetos, atividades educativas, apresentações culturais e muito mais.

H

Todas as terças e quintas, das 8 às 15 horas, o terapeuta corporal Luiz Lacerda está 
na VOM, dando uma nova abordagem ao trabalho desenvolvido no projeto PcD - 

Pessoas com Deficiência. As atividades são individuais e em grupo.

H

A Ciranda da Saúde está acontecendo todas as quintas-feiras, às 9:30h da manhã, 
na entrada principal da VOM. Já o Grupo de Nutrição acontece todas as quartas, às 

9h, quintas, às 14h e sextas às 10h. 

Agenda

mento & Cidadania da Petrobras e veio para acrescentar 
a tudo que já era feito na VOM. Nossos principais esfor-
ços vêm acontecendo no sentido de criar uma cultura de 
valorização e fortalecimento da organização (UEVOM), 
com especial atenção para a gestão e a criação de indica-
dores que possam avaliar o potencial transformador do 
projeto e assim ajudar no desafio que é medir o inves-
timento social feito pela empresa. É importante lembrar 
ainda que o Projeto Educar vem contribuindo para as 
comunidades do Complexo da Maré. Isso fica bem níti-

“Nada diz mais do que os rostos das 
crianças de 6, 7 ou 8 anos que fazem 

as atividades da VOM, este talvez seja 
o melhor indicador de todos.”


