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Aconteceu

O ano de 2010 
foi de muitas 

dificuldades, mas 
alcançamos objetivos 
importantes. Estamos 
com um Espaço de 
Desenvolvimento Infantil 
em construção,  a escola 
profisionallizante apenas 
aguardando licitação 
para o início das obras e 
a Clínica da Família está 
a caminho. É a prova 
de que as soluções que 
procurávamos estão 
surgindo. Para o ano que 
vem vamos continuar 
lutando para dar ao povo 
o que ele tem direito, 
pois o trabalho que é 
feito na Vila Olímpica é 
na verdade para todo o 
Complexo da Maré. Por 
isso vamos continuar 
lutando para conquistar 
ainda mais. Com o 
contrato de gestão 
que estabelecemos 
com a Prefeitura do 
Rio de Janeiro teremos 
mais autonomia em 
termos de construções, 
materiais, recursos 
humanos, etc. Mas 
também teremos mais 
responsabilidades, o que 
será muito importante, 
pois poderemos mostrar 
que quando se quer, 
se consegue. Mas para 
conseguir nós temos que 
mostrar o que fizemos. 
Nós não estamos 
prometendo, estamos 
fazendo.

Um grande sonho 
dos moradores da 
Maré está se trans-

formando em realidade. Em 
outubro foram iniciadas na 
área da Vila Olímpica da 
Maré um Espaço de Desen-
volvimento Infantil (EDI), 
que vai suprir uma grande 
demanda social da comu-
nidade. A obra, de respon-
sabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação, foi 
concebida dentro de um 
novo conceito de educação 
para a primeira infância, co-
locando no mesmo espaço 
a creche e a pré-escola.

A unidade, cuja obra deve estar con-
cluída em março de 2011, atenderá crian-
ças de três meses a cinco anos e meio de 
idade, que serão estimuladas a desen-
volver, desde pequenas, a aprendizagem 
através da convivência com livros e mate-
riais apropriados. A unidade contará com 
quatro salas de atividades, dois berçários 
lactário, solário, fraldário e uma sala de 
primeiros atendimentos, onde um agente 
de saúde tem a função de verificar a car-
teira de vacinação e fornecer orientações 

Espaço de Desenvolvimento Infantil 
inicia um novo tempo na Maré

Mães e pais de alunos fazem da VOM um espaço de todos

Desde a sua criação, 
a Vila Olímpica da 

Maré vinha sendo admi-
nistrada pela União Espor-
tiva Vila Olímpica da Maré 
- Uevom através de con-
vênios anuais de conces-
são da administração. Esse 
ano, a Prefeitura do Rio de 
Janeiro decidiu modificar 
sua forma de relaciona-
mento com as entidades 
que administravam os 

Uevom é agora gestora da Vila Olímpica da Maré
bens públicos da cidade, 
substituindo os convênios 
de administração por con-
tratos de gestão, a partir 
de concorrência pública.

−Com isso, a Uevom 
tem agora um instrumento 
mais moderno para levar 
à frente o seu objetivo de 
fazer da Vila Olímpica da 
Maré um espaço de trans-
formação para toda a co-
munidade. A proposta da 

Uevom, aceita pela Prefei-
tura do Rio de Janeiro para 
o contrato de gestão, foi a 
de instituir na Vila Olímpi-
ca da Maré um centro de 
excelência social, despor-
tivo, educacional e cultu-
ral, disse José Fantine, di-
retor da VOM.

− Teremos a partir de 
agora mais autonomia, 
mas também mais respon-
sabilidades. Com o novo 

contrato estamos propon-
do não apenas o simples 
fazer, que é uma obrigação 
nossa, mas o fazer bem fei-
to e com vistas a alcançar 
a vanguarda, diz Cristian 
Nacht, também  diretor  da 
Uevom.

O novo contrato de 
gestão com a Prefeitura do 
Rio de Janeiro tem o prazo   
de dois anos podendo ser 
renovado por mais dois, 

o que permitirá fazer um 
trabalho com uma dimen-
são de tempo maior. Con-
tando ainda com o Projeto 
Educar, apoiado pela Pe-
trobras, e com o início das 
obras que compõem o seu 
plano diretor, a Vila Olím-
pica da Maré está pronta 
para ampliar e aprimorar o 
trabalho que vem realizan-
do ao longo dos últimos 
anos na comunidade.

de higiene às crianças e seus responsáveis.
Os Espaços de Desenvolvimento Infantil fo-

ram criados dentro do modelo de atendimento da 
Secretaria Municipal de Educação para a Primeira 
Infância. Uma das ações desse novo modelo é o 
incentivo à leitura desde os primeiros meses de 
vida. Em cada unidade as crianças têm à disposi-
ção uma biblioteca/brinquedoteca especializada 
na faixa etária de 3 meses a 5 anos e meio. Nos 
espaços, as crianças são estimuladas a desenvol-
ver, desde pequenas, a aprendizagem por meio 
da convivência com a literatura, entre outras ati-
vidades culturais.

Muitas crianças che-
gam para as oficinas 

na Vila Olímpica da Maré 
levadas por seus respon-
sáveis. Mas alguns deles 
trazem, além de seus fi-
lhos, outras crianças para 
as atividades. Esses pais e 
mães fizeram dessa rotina 
uma missão: a de oferecer 
novas oportunidades de 
esporte, cultura, educação 
e saúde também para ou-
tros pequenos moradores 
da comunidade.

A mãe Bernadete Perei-
ra da Silva, mas conhecida 
como Bete, mãe de Viní-
cius e Vitória Pereira, dois 
destaques do esporte da 
VOM, hoje traz 13 jovens 
para a Vila: 

– Muitas crianças ti-
nham vontade de frequen-
tar a VOM, mas os pais não 
podiam trazê-los. Pensei: 

por que não levá-los? Se 
os meus filhos têm direito, 
os dos outros também. 

Já no caso de Renato 
Nascimento, foi uma tra-
gédia que o motivou a tra-
zer crianças para a VOM. O 
pai de Thiago Nascimento, 
que faz futsal e natação na 
VOM, perdeu um afilhado 

vítima de um tiro. 
Desde então Renato 

decidiu que não perderia 
mais jovens para a violên-
cia. Hoje ele acompanha 
cerca de 20 crianças que 
estão nas equipes de fut-
sal da VOM. Segundo ele, 
os pais sempre apoiaram 
a sua iniciativa, pois fre-

quentar as oficinas é uma 
oportunidade de cresci-
mento para os jovens.

Nilzilmar Braga e Kátia 
Bascos de Souza também 
querem oferecer mais 
chances para as crian-
ças. As duas são mães de 
alunos do CIEP Gustavo 
Capanema e de terça a 

sexta-feira acompanham 
crianças da escola até a 
VOM. O mais interessante 
é que seus filhos não par-
ticipam do grupo.

As duas mães fazem 
parte do projeto Mais 
Educação, que visa à per-
manência dos alunos em 
tempo integral na escola. 

Alguns dias as crianças fa-
zem oficina no CIEP e em 
dias especiais são encami-
nhados para a VOM.

– Já tive filhos aqui na 
Vila, e ainda tenho um 
fazendo atividade na ins-
tituição. Ele faz parte da 
Cia. Maré em Dança e já 
conheceu vários lugares 
viajando com o grupo. 
Por isso, quero que essas 
crianças tenham as mes-
mas oportunidades que os 
meus filhos tiveram, disse 
Nilzilmar. 

De acordo com Kátia, 
os alunos ficam muito feli-
zes quando estão na VOM. 
É o momento que os meni-
nos e as meninas do CIEP 
tiram para serem crianças, 
pois eles brincam e se di-
vertem nas atividades ofe-
recidas pela Vila Olímpica 
da Maré.

Renato e os meninos que leva para as atividades da VOM. Nilzilmar e Kátia querem mais oportunidades para as crianças. 

O diretor da VOM Amaro Domingues, pais, alunos 
e professores visitaram o local onde está sendo 
construído o Espaço de Desenvolvimento Infantil.

VOM recebe visita de programa das Nações Unidas

A Vila Olímpica da Maré 
recebeu no dia 16 de 
novembro a visita de 
integrantes do Progra-
ma Conjunto Segurança 
com Cidadania, que en-
volve seis agências do 
sistema das Nações Uni-
das no Brasil – PNUD, 
Unesco, OIT, Pronasci, 
UNODC e UN-Habitat.  
Os visitantes vieram co-
nhecer as ações da VOM 
esperando que elas sir-
vam de inspiração para 
o programa, cujo obje-
tivo é ajudar na redução 
da violência que afeta 

VOM é destaque em reportagem da Rede Record

Em homenagem às 
crianças, o programa 
Hoje em Dia, da Rede 
Record, exibiu no dia 
12 de outubro uma re-
portagem com atletas 
das equipes de competi-
ção da Vila Olímpica da 
Maré que são promessas 
para as Olimpíadas 2016. 
As crianças adoraram 
participar da gravação 
do programa e falaram 
sobre seus planos para o 
futuro no esporte.

Tecendo Redes 
A Vila Olímpica da 

Maré esteve presente na 
I Feira Tecendo Redes na 
Maré, realizada no dia 
25 de setembro no Cen-
tro de Artes da Maré. A 
VOM apresentou a Cia. 
Maré em Dança, o coral 
e a orquestra de flauta e 
os trabalhos da Coorde-
nação de Promoção da 
Saúde e Nutrição. Todas 
as apresentações fize-
ram muito sucesso.

Coordenadora do PcD vence novo desafio 

A atleta ultramarato-
nista Jacqueline Terto, 
coordenadora do PcD  
- Projeto Para Pessoas 
com Deficiências da Vila 
Olímpica da Maré, par-
ticipou com muito êxi-
to do Sahara Race 2010, 
realizado em outubro 
no Egito. Entre 156 atle-
tas de várias partes do 
mundo ela chegou em 
35o lugar na classificação 
geral e em 7o entre as 
mulheres.

A Vila Olímpica da 
Maré participou do I Se-
minário da Maré de Tra-
balho Social em Favelas 
e Espaços Populares, 
que aconteceu na Lona 
Cultural da Maré no dia 
19 de outubro. O evento 
mobilizou profissionais 
das áreas de saúde, as-
sistência social e peda-
gogia, além de pessoas 
da comunidade, para re-
pensar políticas públicas 
nos espaços populares.

Trabalho social e espaços populares  

De olho nas atividades

Prata da Casa

Aqui na Maré

Instituto Vida Real transforma vidas

É num sobrado da Rua Teixeira Ribeiro, próximo à Avenida Brasil, uma 
das mais movimentadas da Maré, que está localizado o Instituto Vida 
Real, ong que surgiu em 2004 com o objetivo de transformar a vida de 
jovens em  risco social.  O projeto, que atende cerca de 280 adolescen-
tes de 12 a 18 anos, é a realização do sonho de Sebastião Antonio de 

Araújo, ex-inspetor de escola e coordenador do projeto.
A história do Instituto Vida Real começou quando o diretor do colégio em que Sér-

gio trabalhava pediu que ele selecionasse alguns alunos para a gravação do documen-
tário Pro Dia Nascer Feliz, sobre a educação nas escolas públicas do País. Foi quando 
ele conheceu a jornalista Renée Castelo Branco, que fazia parte da produção do do-
cumentário e manifestou vontade de ajudar os jovens que participaram da gravação. 
Sabendo que eles precisavam de um espaço onde pudessem ter acompanhamento 
psicológico, reforço escolar e outras atividades, Renée apresentou Sérgio ao Instituto 
da Criança, que apoiou a criação da ong. 

No Instituto Vida Real os adolescentes têm aulas de grafite, informática, artesanato, 
reforço escolar, inglês e aerografia, uma técnica de pintura. Em seis anos de existência, 
mas de 300 jovens já passaram por lá. A instituição também ensina grafite nas comuni-
dades da Vila do João, Vila do Pinheiro, Conjunto Esperança, Morro do Timbau, Nova 
Maré, Parque Maré, Nova Holanda e Rubens Vaz. Hoje 20 pessoas trabalham na insti-
tuição, que conta com o apoio do Instituto da Criança e de pessoas físicas.

– A importância desse projeto para os jovens é a possibilidade da transformação 
da vida deles. Para nós isso é importante porque quando você faz algo para alguém 
também está se ajudando, comentou Sebastião.

“Há dez anos faço natação na VOM e há três 
meses comecei a fazer aula de canto, porque 
gosto muito de cantar e queria gravar um CD e 
me tornar uma cantora. Continuar na natação 
também é um sonho. Já participei de várias com-
petições, a mais recente foi a do Intervilas, na 
qual fiquei em segundo lugar. Considero a Vila 
um bom lugar e com bastante atividade. Aqui é 
um espaço que permite a formação de muitos 
atletas, por isso as pessoas não podem desistir 
dos seus sonhos. Quando entrei na Vila Olímpi-
ca a minha deficiência era mais complicada. Pen-
sava que não conseguiria fazer natação e ficava 
com medo de afundar na água. Comecei a fazer 
natação e minha perna foi ficando mais flexível. 
Participar das atividades da VOM me mudou 
muito. Hoje vejo o mundo de uma forma dife-
rente, sei que não é porque sou deficiente que 
estou privada de fazer as coisas.”

Rute Silva Alexandra do Carmo, 
17 anos, aluna do PcD- Projeto Para 

Pessoas com Deficiências

O Projeto de Complementação Alimentar está com vagas para 2011. Podem 
se inscrever crianças e adolescentes com baixo peso.  As avaliações acontecem 

às quartas-feiras durante todo o dia. Para mais informações, procurar a 
nutricionista Cínthia Costa, na cantina da VOM.

H

As oficinas acadêmicas estão aguardando novas inscrições. As oficinas de 
Linguagem e de Matemática acontecem de terça a sexta-feira, as de Experimentos 

às quartas e sextas e as de Mecânica às terças e quintas. 
As oficinas são abertas a crianças de 6 a 14 anos.

H

Os grupos educativos em saúde estão abertos para pessoas de todas as idades. 
Venha saber mais sobre qualidade de vida, alimentação saudável e temas diversos. 

Os grupos acontecem às quartas e quintas-feiras. 
Maiores informações no Posto Médico da VOM.   

H

A partir de janeiro estarão abertas as inscrições para as oficinas de violão, sempre 
às quintas e sábados. As oficinas de flauta acontecerão nas terças e sábados.

H

O Projeto para Pessoas com Deficiências (PcD) abrirá turmas de atividades 
paradesportivas. Serão abertas vagas para as modalidades rugbi em cadeira de 

rodas, bocha adaptada e tênis de mesa. Podem se inscrever crianças, 
adolescentes e adultos. A partir de janeiro de 2011 as atividades do PcD passarão 

a acontecer  de terça a sexta-feira. Para mais informações, procurar a equipe 
do PcD às terças e quintas, das 9:00 às 15:00h na VOM.

Out/Nov/Dez

2010 

crianças e jovens ente 10 e 
24 anos nos municípios de 
Contagem, em Minas Ge-

rais, Vitória, no Espírito 
Santo, e Lauro de Frei-
tas, na Bahia. 
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Vila Olímpica da Maré 
no combate à dengue

Entrevista

Joana Miraglia, a nova consultora 
de gestão da VOM

Uma parceria entre 
a Coordenação de 
Promoção da Saú-

de e Nutrição da VOM e o 
Programa de Controle da 
Dengue em Manguinhos 
da Fiocruz promoveu no 
dia 22 de outubro um 
grande evento de cons-
cientização para o comba-
te à dengue na Vila Olím-
pica da Maré. O trabalho 
fez parte do plano de ação 
criado pela VOM e as uni-
dades de saúde da comu-
nidade para o controle da 
doença.

Uma programação va-
riada foi montada para o 
evento. Crianças, jovens 
e adultos assistiram um 
filme sobre a evolução 
do mosquito da dengue e 
uma peça de teatro sobre 
a doença montada por 
Gustavo Granjeiro, pro-
fessor de teatro da VOM, 
e  encenada por um grupo 
de alunas. Também foram 
montados microscópios 
para observação das fa-
ses de vida do mosquito e 
duas maquetes: a primeira 
de uma casa organizada de 
forma a evitar a prolifera-
ção do mosquito e a outra 
com a caixa d’água aberta, 
além de pneus e outros 
objetos cheios de larvas.

No dia seguinte ao 
evento, um sábado, a 
equipe de Promoção da 
Saúde e Nutrição e os dez 
postos de saúde da Maré 
organizaram uma passe-
ata de combate à dengue 
na comunidade. A con-
centração aconteceu em 
frente ao portão da VOM 

Um dos objetivos 
do Projeto Educar, 
apoiado na VOM 

pela Petrobras, é identifi-
car crianças que possuem 
altas habilidades/superdo-
tação, ou seja, crianças que 
aprendem mais rápido do 
que as outras. A proposta 
é dar a elas oportunidades 
para que possam desenvol-
ver da melhor forma suas 
habilidades especiais.

− Na escola, por exem-
plo, crianças com altas 
habilidades às vezes são 
tímidas, porque se acham 
diferentes das outras, ou 
se tornam levadas porque 
aprendem depressa e fi-
cam entediadas na aula, 
explica Sandra Garcia, co-
ordenadora do Educação, 
Cultura e Empreendedo-
rismo da VOM. 

Algumas experiências 
feitas em países desen-
volvidos como Estados 
Unidos e Coréia do Sul 
demonstraram que vale a 
pena apostar em crianças 
com altas habilidades/su-
perdotação. Atualmente 
existe no Brasil um mo-
vimento de apoio a essas 
crianças, entretanto, ele 
ainda é pequeno para a de-
manda. Segundo pesqui-
sas, de 1 a 2% das crianças 
que nascem apresentam 
potenciais excepcionais 
para desenvolverem  altas 
habilidades/superdotação 
em algum campo. 

Crianças que possuem altas 
habilidades recebem atençãoVOM forma campeã 

brasileira de caratê

É da Vila Olímpica da Maré a atual campeã brasileira de caratê. Luana da Cos-
ta Ferreira, de 19 anos, conquistou o título na categoria adulta na competi-
ção realizada na cidade de Caruaru, em Pernambuco, que reuniu atletas de 

vários estados do Brasil no dia 25 de setembro.
Luana viajou acompanhada de Marcelo dos Santos, professor de caratê da 

VOM. Os dois enfrentaram uma longa viagem de ônibus para a cidade-sede do 
Campeonato Brasileiro de Caratê.  Lá, a atleta enfrentou sete adversários até 
conquistar a tão sonhada medalha. Para Luana, a conquista do título foi a reali-
zação de um sonho, um dos melhores momentos de sua vida.

– Minha mãe ficou muito feliz com a minha vitória e me abraçou muito. Que-
ro agradecer a minha conquista primeiro a Deus, depois a minha família e as 
pessoas que trabalham na Vila, além do meu namorado Rômulo, disse a atleta, 
que já havia tentado o título de campeã brasileira em 2007, quando conquistou 
o segundo lugar na categoria juvenil, e em 2008, quando ficou em quinto lugar 
na categoria junior. 

Segundo o professor Marcelo, participar de um momento tão importante na 
vida de um aluno é muito gratificante. Para ele, a vitória de Luana é consequência do 
trabalho de diversos profissionais da VOM, pois “ninguém é campeão sozinho”. 

Para celebrar o esforço e a medalha conquistada por Luana, os responsáveis 
pela equipe de competição de caratê organizaram uma pequena comemoração. 
Durante a festa, o diretor da VOM Amaro Domingues declarou que a jovem é o 
orgulho da instituição. 

– Esse resultado mostra para o Brasil que projetos voltados à população de 
baixa renda têm resultado. O maior orgulho da Vila Olímpica da Maré são as 
pessoas que estão aqui dentro, comentou o diretor.

Luana começou a treinar caratê na VOM há cerca de cinco anos e um dos 
seus incentivadores foi Antonio Bezerra, professor responsável pelas equipes 
de competição, que a observava sentada na arquibancada da instituição e a esti-
mulou a entrar para a turma de caratê da Vila.

– Quero continuar no caratê, conquistar mais títulos, estudar educação física 
e me tornar professora. Esse desejo surgiu devido ao caratê, afirma Luana. 

Luana comemorou sua vitória ao lado de Amaro Domingues, diretor da VOM. 

Identificando crianças com altas habilidades

Crianças superdotadas são precoces. 
Em geral começam a andar, falar ou ler antes das outras.

Elas apresentam pensamento divergente, ou seja, dão respostas 
diferentes e originais para as questões.

Têm maior obstinação às tarefas. 
Não se importam de repeti-las, o que as leva à perfeição.

Ela chegou na Vila Olímpica da Maré há apenas quatro meses, atraída pela pos-
sibilidade de continuar, no Rio de Janeiro, o que fazia em São Paulo na área 
social. Psicóloga pós-graduada em Psicologia do Esporte, seu último trabalho foi 

no projeto Criança Esperança, onde atuou durante quatro anos como coordenadora 
pedagógica.  

Sempre aberta a novos aprendizados, Joana hoje divide o cotidiano na VOM com 
uma nova pós-graduação em Responsabilidade Social e Terceiro Setor no Instituto de 
Economia da UFRJ. Assim, busca a atualização dos conhecimentos para fazer com que 
o seu trabalho na VOM seja ainda melhor e mais abrangente. 

• Como foi a sua formação acadêmica?
Tive uma formação escolar muito privilegiada, pois estudei em escolas que apresen-
tavam um método, naquela época, diferente e bem inovador de formação de crianças 
e adolescentes. Isso influenciou bastante o que sou hoje e me ajudou a desenvolver 
competências importantes para os estudos e para o trabalho. Depois da escola, entrei 
na faculdade de Pedagogia, da qual gostei bastante, mas tinha anseio por um estudo 
mais amplo. Após cursar um ano de Pedagogia fui estudar Psicologia na PUC São 
Paulo, onde me formei. Já na faculdade comecei a trabalhar na área social, como edu-
cadora do Projeto Esporte Talento, do Instituto Airton Senna. 

• Que outros trabalhos realizou?
Fui educadora durante quatro anos, passando por projetos que utilizavam o esporte 
como ferramenta educacional e de promoção do desenvolvimento humano. Nesse 
período tive a oportunidade da trabalhar no Centro de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - Cedeca-Interlagos, uma experiência muito rica com jovens auto-
res de atos infracionais que cumpriam medidas socioeducativas por meio do esporte. 
Depois disto criei a área de Juventude do Projeto Arrastão, onde coordenei nove pro-
jetos nas áreas de esporte e cultura. Saindo de lá, fui contratada pelo Instituto Sou da 
Paz, para criar e implementar a metodologia de atendimento às crianças, adolescen-
tes e jovens do Espaço Criança Esperança São Paulo. 
 
• Como você avalia o trabalho desenvolvido pela Vila Olímpica dentro da Maré? 
Acho que a Vila tem um papel muito importante por oferecer alternativas de lazer, 
saúde e educação para uma comunidade que tem poucas possibilidades nessas áreas. 
Temos um potencial de trabalho muito grande e podemos aproveitá-lo ainda mais! 
Vamos organizar nossos processos internos, para cada vez mais colocarmos “a cara 
na rua” em busca de novos parceiros e novas ações. 
  
• Quais são os principais desafios a serem enfrentados pela Vila? 
Acho que um dos principais desafios é conseguir trazer mais a comunidade para par-
ticipar tanto das atividades como do dia-a-dia da organização. 

Há mais de um ano a 
quadra esportiva lo-

calizada na Rua Principal, 
na Nova Holanda, vem se 
tornando à noite uma ex-
tensão das aulas de futsal 
oferecidas pela Vila Olím-
pica da Maré. A instituição 
oferece no local de terça a 
sexta, das 18h às 22h, aulas 
do esporte para cerca de 
200 crianças e jovens da 
comunidade, com idades 
entre 4 e 15 anos.

O horário noturno 
foi escolhido a partir da 
identificação da demanda 
na comunidade de Nova 
Holanda. Segundo Sérgio 
Bento, agente esportivo 
da Vila Olímpica da Maré, 
mais conhecido como Ser-
ginho, muitas mães não 
queriam deixar seus filhos 
irem à VOM, com receio 
do trajeto. 

Como tinha disponi-
bilidade para dar aulas de 

Ontem aluna, hoje funcionária, Aline Costa tem 
uma longa história na Vila Olímpica da Maré. 

Moradora da comunidade, Aline acompanhou, ain-
da pequena, a construção da VOM. Com a inaugu-
ração, frequentou as aulas de ginástica olímpica e 
futsal feminino, tornou-se monitora e por fim pas-
sou a atuar no setor administrativo da instituição. 

Acompanhando de perto a trajetória de Aline, 
a equipe da VOM ficou muito feliz com a sua con-
quista no dia 20 de agosto, quando ela se formou 
em Letras Português/Inglês e suas Literaturas na 
Faculdade CCAA. Para todos os amigos que fez na 
VOM, Aline escreveu a seguinte mensagem:

 “Este sonho foi realizado através de muitas batalhas. Não foi fácil estudar e 
trabalhar ao mesmo tempo, ter que superar diversos problemas. Mas com a aju-
da de muitos de vocês, eu consegui. Vocês foram como tijolos e argamassa para 
que eu pudesse construir o meu castelo. Sei que ainda tenho muito a aprender, 
minha caminhada continua. Apesar da minha formação não ser na área de ad-
ministração, pretendo continuar mais um tempo na VOM colaborando no que 
for preciso para o seu melhor desenvolvimento. A Vila Olímpica da Maré foi a 
grande chave para que eu alçasse voo! Por isso, tenho plena convicção de que 
ela pode resgatar vidas.”

Ao longo de 2010 
os frequentadores 
da Vila Olímpica 

da Maré foram brindados 
com a floração dos ipês ro-
sas, amarelos e roxos que 
existem em sua área verde. 
Foi uma festa para os olhos 
que deve se repetir no ano 
que vem, já que a cada ano 
as árvores crescem mais e 
mais na VOM, fazendo seu 
espaço ficar mais bonito e 
exuberante. Além dos ipês, 
há vários tipos de acácias, 
spatodias, flamboyants, 
paineiras e buganviles e a 
acácia imperial. 

Ano que vem, os que frequentam a Vila Olímpica da Maré também verão mais frutas 
em suas árvores. Além das mais de cem árvores frutíferas que já existem, foram plan-
tadas em novembro cerca de 20 pés adultos de licuris, amoras, pitangas, cajás-manga e 
jabuticabas, que devem começar a produzir no ano que vem.

- Nossa expectativa é que os pais e professores ensinem as crianças como é impor-
tante deixar que as frutas cresçam e amadureçam antes de arrancá-las do pé. Infeliz-
mente as pessoas ainda pegam as frutas verdes, quando elas não podem produzir ainda 
todo o bem nutricional que possuem. É importante entender que devemos esperar que 
as frutas fiquem maduras para comê-las no tempo certo, diz José Fantine, diretor da Vila 
Olímpica da Maré.

Um orgulho para a VOM

às 10 horas e contou com 
a presença de cerca de 50 
pessoas, que caminharam 
até a Nova Holanda. 

– Nessa manifestação 
procuramos trabalhar a 
Maré como um território 
único, fazendo a união de 
todos os postos. Nossos 
grandes parceiros são os 
atores sociais da comuni-
dade. Por isso também es-
tamos comemorando essa 
vitória, comentou Cíntia 
Mariano, gerente do posto 
Samora Machel.

Segundo a coordenado-

ra de Promoção da Saúde e 
Nutrição Érica Rodrigues, 
os eventos promovidos 
foram muito importantes 
para divulgar e sensibilizar 
as pessoas sobre a den-
gue:

– A ideia é que as insti-
tuições trabalhem perma-
nentemente no combate à 
doença. Esse já é um tema 
transversal dentro da Vila 
Olímpica, que vem sendo 
trabalhado pelas coorde-
nações de esporte, cultura 
e saúde da instituição, afir-
mou Érica.

Mantenha a caixa d´água completamente fechada para impedir 
que vire criadouro de mosquito.

Limpe a sua laje para que não fique água parada. 
Retire qualquer material que possa acumular água.

Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana. 
Caso precise deles, guarde-os, sem água, em locais cobertos.

PROCURE LOGO UM SERVIÇO DE SAÚDE EM CASO DE FEBRE 
COM DOR DE CABEÇA, DOR NO CORPO E ATRÁS DOS OLHOS.

ATENÇÃO, COMUNIDADE: 
FAÇA PARTE DO MUTIRÃO CONTRA A DENGUE

Mais flores e frutas embelezam 
a Vila Olímpica da Maré

Aulas de futsal noturno na Nova 
Holanda têm apoio da VOM

noite, e para não deixar 
as crianças sem a prática 
esportiva, Serginho teve a 
ideia de dar aulas de fut-
sal para os jovens do local 
com o apoio da Vila.

– Minha meta é formar 
pessoas que respeitem os 
outros e ajudar os pais na 
educação dos pequenos. 

Ensinei muitos meninos 
a atravessar a rua e a falar 
bom dia com as pessoas 
que encontram pelo ca-
minho. Gosto de trabalhar 
com crianças pequenas, 
pois é muito mais fácil 
educá-las nessa fase, co-
mentou o agente esporti-
vo Serginho.

− Para os profissionais 
de educação envolvidos 
nessa área, sempre que 
uma criança com altas ha-
bilidades/superdotação 
não é identificada na esco-
la ou em casa, um talento 
é desperdiçado. Hoje se 
sabe que muitas crianças 
desse tipo que não tive-
ram orientação acabaram 
se perdendo, diz a coor-
denadora.  

Antes da implantação 
do Projeto Educar, a VOM 
identificava apenas as cri-
anças que apresentavam 
maiores habilidades nas 
inteligências cinestési-
ca, espacial e musical, 
encaminhando-as para 
clubes esportivos, esco-
las de dança e música de 
renome onde pudessem 
se especializar. Hoje, com 
uma equipe preparada, a 

VOM está atenta também 
a crianças com habilida-
des nas demais inteligên-
cias (lógico-matemática, 
linguística, interpessoal, 
intrapessoal e naturalis-
ta), para encaminhá-las a 
locais onde possam se de-
senvolver. 

− As crianças, especial-
mente as superdotadas, 
têm ao nascer “janelas de 
inteligência” que estão 
completamente abertas. 
Se essas janelas não forem 
estimuladas, elas vão se fe-
chando. Crianças superdo-
tadas são como jóias raras 
que precisam ser lapida-
das o mais cedo possível. 
É importante que se criem 
oportunidades para que a 
criança se sinta desafiada, 
pois isso fará com que ela 
desenvolva melhor a sua 
competência, diz Sandra.

As oficinas acadêmicas do Projeto Educar são um ponto de par-
tida para o desenvolvimento de crianças com altas habilidades.   

Com o trabalho de Sérgio Bento, agente esportivo da Vila 
Olímpica da Maré, mais crianças e jovens estão tendo acesso às 

animadas aulas de futsal.

Observando larvas de mosquitos nos microscópios e maquetes 
as crianças aprenderam mais sobre o combate à dengue.

“A Vila tem um papel muito 
importante por oferecer 

alternativas de lazer, saúde e 
educação para uma comunidade 
que tem poucas possibilidades 

nessas áreas.”

Uma passeata foi organizada na comunidade para sensibilizar todos para a prevenção da dengue.

Aline Costa


