
Editorial

Amaro Domingues, líder 
comunitário e membro da 

diretoria da VOM

Aconteceu

Polos Avançados da Vila Olímpica 
para a comunidade da Maré

Todos nós da Vila 
Olímpica da Maré 

sentimos hoje o alívio 
do dever cumprido, 
depois das mudanças 
acontecidas no ano 
passado, quando tivemos 
que nos adaptar às novas 
regras da Prefeitura do 
Rio de Janeiro. Nós nos 
adaptamos, enfrentamos 
a situação e contamos 
com a colaboração de 
todos. Hoje, iniciamos 
o ano com o retorno de 
todos os professores, 
que graças a Deus 
estão trabalhando 
em suas atividades. 
Tenho esperança que 
esse ano nós vamos 
progredir bastante, e 
que o governo vai dar 
uma atenção melhor 
a instituições como a 
nossa, porque todos 
estão todos conscientes 
da importância do 
esporte e da educação. 
Espero que possamos 
fazer o melhor para essa 
comunidade porque 
estamos aqui para servir 
a ela, estamos aqui para 
resgatar tudo aquilo de 
bom que eles perderam 
e dar o melhor de nós. 
Tenho certeza que é isso 
o que todos irão fazer. 

A primeira semente da Vila Olímpica da Maré foi 
plantada em 1995, quando a Unimar – União das 
Associações de Moradores da Maré − estava se 

formando. Um dia, quando o líder comunitário Amaro 
Domingues saía de uma das reuniões da futura asso-
ciação, uma bola atingiu com força o parabrisas de seu 
carro, na rua Teixeira Ribeiro. Amaro Domingues reuniu 
os garotos que jogavam futebol na rua e disse que um 
dia eles teriam um lugar com muitos campos de futebol, 
uma verdadeira vila olímpica, onde poderiam praticar 
esportes com liberdade.  

Já no ano seguinte começou a construção da Vila 
Olímpica da Maré com o gradeamento de toda a área 
e construção dos primeiros campos e espaços para as 
atividades de esporte e lazer.  

Dez anos mais tarde, em 2006, surgia o primeiro Polo 
Avançado da instituição, na comunidade de Roquete 
Pinto. O objetivo era oferecer atividades esportivas, 
culturais e de saúde às pessoas que viviam distantes da 
sede da instituição. 

Hoje, o braço da Vila Olímpica na comunidade de 
Roquete Pinto conta com oficinas esportivas e culturais, 
além de atividades na área de saúde, como os grupos de 
educação em saúde. 

Ramos e Marcílio Dias são outras duas comunidades 
que contam com Polos Avançados da Vila Olímpica da 
Maré, oferecendo oficinas de futebol às pessoas que ali 
moram.

– Mesmo com a distância, os alunos dos polos es-
tão constantemente em contato com os professores e 
demais profissionais da VOM, participando de todas as 
atividades que acontecem na instituição. Nesses espa-
ços as crianças têm a oportunidade de praticar esportes 
dentro da sua própria comunidade, com funcionários da 
instituição preparados para atendê-las, comentou Ama-
ro Domingues, hoje diretor da Vila Olímpica da Maré.

Formada por 16 comunidades e contando com mais 
de 130 mil moradores, a Maré é um dos maiores conjun-
tos de favelas do Rio, e é nesse cenário que a Vila Olím-
pica da Maré está inserida. A região começa no Conjun-
to Esperança, próxima a Fiocruz, e vai até Marcílio Dias, 
na altura da Penha.

Saúde na Roquete Pinto

R O q u e t e  P i n t O
• BAlé: terças e quintas-feiras: 8h às 9h (3 a 4 anos); 9h às 10h  (5 a 8 anos); 10h às 11h (9 a 
13 anos); 13h às 14h (12 a 16 anos); 14h às 15h (9 a 13 anos) e 15h às 16h (5 a 8 anos).
• CAPOeiRA: terças e quintas-feiras: 9h às 10h (5 a 10 anos); 10h às 11h (10 a 17 anos); 13h 
às 14h (10  a 15 anos) ; 14h às 15h (5 a 10 anos) e 15h às 16h (10 a 17 anos).
• FutSAl: quartas-feiras e sábados: 8h às 9h (6 a 8 anos);  9 h às 10h (9 a 12 anos), 10h às 11h 
(13 a 17 anos), 13h às 14h (13 a 17 anos), 14h às 15h (9 a 12 anos) e 15h às 16h (6 a 8 anos).
• GináStiCA: terças e quintas-feiras de 8h às 9h.
• AtiVidAdeS de SAúde: terças-feiras às 14h.

R A M O S
• FuteBOl (dias alternados): semana 1: terças e quintas; semana 2: quartas e sextas. 
Das 13h às 14h:30m (10 a 13 anos); 14h:30m às 16h (14 a 16 anos); 16h às 17h:30m (17 a 19 
anos) e 17h:30m às 19h (feminino 10 a 17 anos).

M A R C í l i O  d i A S
• FuteBOl: terças e quintas: 8h:30m às 10 h (7 a 10 anos); 10h às 11h:40m (11 a 13 anos); 
15h30m às 17h (7 a 10 anos) e 17h às 19 h (11 a 13 anos).

No dia 19 de fevereiro, a Coordenação 
da Saúde da VOM promoveu na Ro-

quete Pinto a II Feira da Saúde, próxima 
à feira que acontece todos os sábados na 
comunidade. O objetivo foi promover 
entre os moradores as atividades de saú-
de que acontecem no Polo Avançado da 
VOM na Roquete Pinto. 

Os profissionais de saúde identifica-
ram que 50% dos indivíduos atendidos 
eram hipertensos e esse dado foi impor-

tante para que a equipe elegesse a hiper-
tensão como tema do primeiro grupo 
educativo que seria organizado no Polo 
Avançado da comunidade. Na mesma 
data, à noite, uma bela festa marcou o re-
torno das atividades do Polo Avançado da 
Vila Olímpica da Maré na Roquete Pinto. 
Crianças e adultos participaram da festa, 
que contou com apresentações de balé, 
capoeira, street dance e muitas outras 
atividades.

torneio de futsal 
anima a garotada

Realizado nos dias 12 e 
26 de fevereiro, o torneio 
teve o objetivo de chamar 
novos atletas para as aulas 
de futsal da Vila Olímpi-
ca da Maré. Ao final, três 
atletas para o sub-9, um 
atletas para o sub-11 e três 
para o sub-13 foram capta-
dos. A equipe de futsal da 
VOM conta com o apoio 
do Clube de Regatas do 
Flamengo, que observa 
os jogadores e escolhe os 
melhores para treinar nos 
seus times de base. Esse é 
o caso de Igor Martins e 
Gabriel Martins, revelados 
na VOM e atletas agora do 
clube carioca.

Estimular a transdisciplinaridade na Vila Olímpica 
da Maré é um dos objetivos do Projeto Educar, que 
desde sua implantação em 2009, com o apoio da 

Petrobras, vem promovendo, além das várias oficinas, 
reuniões de formação com todos os educadores.

Em 2010, o trabalho foi retomado com o I Encontro-
de 2011 para Formação em Serviços dos Profissionais da 
VOM, que discutiu, além da  transdiciplinaridade, estraté-
gias para a criação de um ambiente sociomoral na VOM. 
O encontro debateu ainda a importância da transdicipli-
naridade nesse processo. Uma semana depois, as áreas de 
Saúde e de Esporte promoveram mais um encontro, onde 
os educadores trocaram idéias e articularam propostas 
para um trabalho de excelência dentro da instituição.

Formação continuada na VOM

educadores vão debater a diversidade

no ano passado, a Copa do Mundo da áfrica foi o 
tema escolhido para o trabalho transdisciplinar no 

primeiro semestre, enquanto a água foi tema do semes-
tre seguinte. este ano, a escolha do tema a ser traba-
lhado foi feita entre os próprios educadores, buscando 
um envolvimento ainda maior deles. diante de várias 
propostas – violência, educação, autoestima, poluição 
sonora, obesidade e outros −, o tema diversidade foi o 
escolhido.

− Vamos trabalhar as diversidades étnica, religiosa e 
sexual. O foco principal deste trabalho com os profes-
sores é ampliar o conhecimento, pois o conhecimento 
liberta. Vamos começar a trabalhar o tema desenvol-
vendo estratégias de pensamento sobre ele, diz Maria 
Beatriz ligiéro, consultora psicopedagógica do Projeto 
educar. 

depois das férias, Cieps voltam às oficinas da VOM
Vinte e dois alunos do CIEP Samora Machel foram os primeiros a retornar, no 

dia 17 de março, às diversas oficinas oferecidas pelo Projeto Educar, apoiado pela 
Petrobras, na Vila Olímpica da Maré. As crianças, que fazem parte da turma 1402, da 
professora Graziela Rodrigues, fizeram aulas de dança e linguagem. Várias turmas de 
Cieps da região já estão frequentando as oficinas da VOM.

Parabéns aos bailarinos da VOM 
Vinte e quatro alunos de balé da VOM foram aprovados para o  Conservatório Bra-

sileiro de Dança, uma das escolas de dança privadas mais importantes do Rio de Janei-
ro, localizada na Tijuca. Os jovens disputaram as vagas com mais de 100 concorrentes 
e terão bolsa integral, material e uniforme. É o quarto ano que a VOM aprova alunos 
na instituição. Veja a lista dos aprovados: Aghata Criste Bernabé da Silva; Allan Sillas 
da Silveira; Ana Vitória Mota Feitosa; Ariana Maria Santos Sabino; Aricia Maria Santos 
Sabino; Camily Dantas de Brito; David Rodrigues de Souza; Evilin Azevedo Ferreira; 
Hellen Cristal Ferreira Feitosa; Isabelle Cândida Veras; Isabelly Kamilli Alves da Silva 
Rocha; Iasmim Oliveira; Iuri Chaves Jesus; Julia Silva; Kerolin dos Santos Silva; Maria 
Luiza Fernandes Pimentel; Myllena de Souza Lima; Rachel Oliveira da Silva; Rodolfo 
Santos de Souza; Vitória Pinheiro dos Santos; Pámela Gomes do Nascimento (Polo 
Avançado Roquete Pinto); Maria Eduarda Ramos Galdino da Silva (Polo Avançado Ro-
quete Pinto); Letícia Dias Pontes (Polo Avançado Roquete Pinto); Denner Nascimento 
(Polo Avançado Roquete Pinto). Parabéns a todos e muito sucesso.

Festa de carnaval do PCd
A Vila Olímpica da Maré ferveu no dia 24 de fevereiro com 
a tradicional festa de carnaval do Pcd. durante a festa 
foram premiados o folião mais animado, a melhor fantasia 
masculina, a melhor fantasia feminina e o melhor samba 
no pé.

Mais música na VOM
O Laboratório de Música, que acontece todos os sábados de 15 às 16 horas, é um 

novo espaço na Vila Olímpica da Maré  para quem gosta ou quer conhecer mais sobre 
harmonia, composição, melodia e outros temas relacionados à música. No dia 19 de 
março aconteceu lá a palestra Flautosofia – subindo as notas da escala, ministrada 
pela flautista e musicoterapeuta Gabriela Koatz. A profissional foi convidada por Mar-
cio Angelotti, professor de flauta da VOM, para passar um pouco da sua experiência 
aos alunos e moradores da Maré. O evento foi um grande sucesso!

equipe de caratê em seletiva
Os atletas da VOM mostraram garra na primeira Seletiva Estadual de Kata e Ku-

mite, o The Best of The Best, no dia 13 de fevereiro. Eles subiram ao pódio 17 vezes, 
recebendo medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugares. A competição foi no 
Colégio Estadual Professor Geaneti Mandalino da Silva, em Campo Grande e 26 clu-
bes de todo o estado participaram. O objetivo do torneio é formar a seleção estadual 
fluminense para disputar os Campeonatos Brasileiros de 2011.
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A partir de abril, o tempo de formação de educado-
res da VOM será ampliado e as equipes das áreas de 
Esporte e de Cultura e Educação terão mais três horas 
mensais para esse trabalho. Nos encontros, os profes-
sores  estarão reunidos com o coordenador e subcoor-
denadores de suas áreas e depois com as consultoras da 
Acerta – Assessoria Cultural e Educacional no Resgate a 
Talentos Acadêmicos, que presta assessoria  educacio-
nal ao Projeto Educar.

− Queremos intensificar as trocas interdisciplinares 
e também instigar nos educadores um olhar mais atento 
sobre os alunos. Uma ideia é promover o compartilha-
mento das experiências dos professores com os alunos, 
prática que produz ótimos resultados, diz a psicopeda-
goga Beatriz Ligiéro.

Para Joana Miraglia, consultora de gestão da VOM, 
os estudos de casos são muito importantes e devem 
contemplar “casos problemas” e casos de sucesso, que 
podem motivar muito os educadores porque trazem a 
percepção dos resultados do seu trabalho.

- Além disso, ao participar da discussão de um caso, 
o educador pode transferir aquele aprendizado para ou-
tros casos, o que é muito útil e enriquecedor, completa 
Clara Sodré, consultora pedagógica do Projeto Educar. 

O novo tempo de formação também será utilizado 
para receber profissionais convidados de diversas áreas 
do conhecimento, para enriquecer o cotidiano dos edu-
cadores da VOM. 

Festa de encerramento da VOM 2010
A comunidade da Maré prestigiou a festa realizada no dia 11 de dezembro, um 

sábado. Os grupos artísticos da VOM se apresentaram e a equipe de oficineiros do 
Projeto Educar promoveu várias atividades para as crianças. A Coordenação de Pro-
moção da Saúde e Nutrição promoveu um teatro de fantoches e uma degustação 
natalina saudável. A novidade da festa foi o I Festival Talentos da Maré e a chegada de 
Papai Noel encerrou a festa

Coordenadores e professores se reuniram no ginásio da 
VOM para debater a importância da transdisciplinaridade no 
seu dia a dia de trabalho com os alunos.

As atividades dos polos avançados da VOM



Entrevista

Mais crianças da Maré no instituto lecca

no dia 14 de fevereiro, mais um grupo de 12 crian-
ças selecionadas nas escolas municipais da Maré 

começou a frequentar pela manhã no instituto leCCA 
(ileCCA) um programa especial para crianças super-
dotadas academicamente. A ação faz parte do Projeto 
educar, apoiado pela Petrobras na VOM.

esta é a segunda turma de crianças que participam 
do ileCCA através do Projeto educar. A primeira turma, 
iniciada no ano passado, deverá prestar provas no final 
desse ano para ingresso em escolas de excelência do 
Rio de Janeiro como Pedro ii, Colégio Militar e Colé-
gios de Aplicação da uerj e uFRJ. 

O programa do ileCCA, cuja parte acadêmica é de-
senvolvida pela ACeRtA (Assessoria Cultural e educacio-
nal no Resgate a talentos Acadêmicos), que também de-
senvolve o Projeto educar na VOM, busca desenvolver 
o pensamento criativo e crítico dos alunos e aumentar 
a sua cultura geral através de visitas a exposições, mu-
seus e eventos culturais, concertos e filmes e consultas 
à biblioteca do instituto. em 2011, o ileCCA conseguiu 
aprovar 19 de seus 24 alunos para o Colégio Pedro ii. 

Para formar o grupo que ingressou este ano, o ileC-
CA testou 1770 crianças do terceiro ano do ensino Fun-
damental (antiga segunda série) de 18 escolas da Maré. 
depois de uma primeira avaliação, os primeiros sele-

De menino com cor-
po franzino a ho-
mem com porte 

de dançarino, Davi do Nas-
cimento tornou-se em 2009 
mais um dos alunos de 
balé da Vila Olímpica da 
Maré a ter seu talento re-
conhecido pela Escola do 
Teatro Bolshoi no Brasil, 
um dos mais importantes 
centros de dança do país e 
o único representante do 
Bolshoi fora da Rússia. An-
tes dele, Jordana Moreira 
ingressou na escola, que 
fica em Joinville, Santa Ca-
tarina.

Davi disputou uma úni-
ca vaga com mais de mil 
candidatos num processo 
seletivo que contou com 
análise de vídeo, teste 
presencial e avaliação de 
profissionais, inclusive do 
Bolshoi da Rússia. O apoio 
e incentivo de Flávia Perei-
ra e Patrícia Motta, profes-
soras de dança da VOM, 
contribuíram muito para 
que o David participasse 
da seleção.

– Fiquei muito impres-
sionado ao entrar pela pri-
meira vez no Bolshoi, foi 

Em 2010, a Vila Olím-
pica da Maré iniciou 
uma parceria com a 

Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janei-
ro – Firjan para oferecer 
cursos gratuitos de inglês 
e informática aos morado-
res da Maré. Em fevereiro 
desse ano as primeiras tur-
mas finalizaram os cursos.

– Sempre tive vontade 
de aprender inglês, mas 
nunca tinha tido a oportu-
nidade de fazer um curso. 
Compreender essa língua 
é muito importante para 
o mercado de trabalho e 
a Vila Olímpica está nos 
dando a oportunidade de 
aprendê-la. Estou muito 
feliz, comentou Francisca 
Alves de Souza, aluna do 
curso de inglês.

Segundo Aline Cos-
ta, professora de inglês 
da VOM, o curso foi uma O ano que passou foi 

de bons resultados 
para o Programa para Pes-
soas com Deficiências na 
VOM.  No festival Inter-
vilas, torneio esportivo 
organizado pela Secreta-
ria Municipal de Esporte 
e Lazer, sete atletas par-
ticiparam das provas de 
atletismo e natação e a 
equipe conquistou o titu-
lo de Campeã individual 

Há dois anos à frente da turma de basquete da Vila Olímpica da Maré, o pro-
fessor Alexandro Ramalho diz que trabalhar com o esporte na instituição 
está sendo uma grande experiência profissional. Ano passado, os alunos da 

modalidade participaram do Intervilas, torneio esportivo organizado pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, e dos Jogos da Amizade, idealizado pelo Educandário 
Gonçalves de Araújo, no bairro de São Cristóvão. As aulas de basquete acontecem 
todas as terças-feiras e quintas-feiras, de 8h às 11h e de 13h às 16h.

– Os alunos de basquete são maravilhosos. Eles são garotos muito educados e in-
teressados em aprender. Mesmo com os contratempos do ano passado, eles vinham 
praticar o esporte aqui. Com isso, conseguimos montar uma equipe para participar de 
alguns torneios, comentou o professor.

Segundo Luiz Covre, coordenador de Esporte da VOM, o basquete, como qual-
quer outra modalidade, ajuda na coordenação motora, na agilidade e na força física. 
Além disso, permite que seus praticantes façam novos amigos e que se integrem tam-
bém fora da Vila Olímpica.

O basquete é um esporte coletivo que permite o desenvolvimento do compa-
nheirismo entre os seus praticantes. A atividade foi inventada em 1891, na cidade de 
Springfiel (Massachusetts), nos Estados Unidos, pelo professor de Educação Física 
canadense James Naismith. Os primeiros torneios de basquete, no Brasil, acontece-
ram no ginásio da rua da Quitanda nº 47, centro do Rio de Janeiro. O América Futebol 
Clube foi o primeiro clube carioca a adotar o esporte.

Ubirajara Zefelino de Carvalho, mais conhecido 
como Bira, não teve uma vida fácil. Morador da 

Maré desde a adolescência, ele levou um tiro aos 23 
anos e ficou paraplégico. De lá, pra cá muita coisa mu-
dou em sua vida, principalmente aos 29 anos, quando 
conheceu Amaro Domingues, diretor da Vila Olímpica 
da Maré.

– Seu Amaro foi tudo na minha vida. Ele é uma pes-
soa que, mesmo sem ter um estudo formal, possui uma 
sabedoria que nunca vi em mais ninguém. Ele tem uma 
ótima relação com o outro e conhecimento de leis tra-
balhistas. Além disso, ele é uma referência de integrida-
de e garra, comentou Bira.

Bira ingressou há dez anos no mundo da fotografia 
e suas fotos já foram expostas em vários estados brasi-
leiros. Seu talento também foi reconhecido em exposi-
ções na Holanda, no México e em Londres, o que lhe 

Formado em Ciências Contábeis em 2009 pela facul-
dade Gama e Souza, André luiz Machado dos San-
tos é o atual subcoordenador da área Financeira da 

Vila Olímpica da Maré. Outra atribuição sua na VOM é 
auxiliar a parte de recursos humanos.
Há cerca de dois anos na VOM, onde começou como 
auxiliar financeiro, André tem muitos planos para o se-
tor. Para ele, a administração financeira é o centro ner-
voso de qualquer empresa e considera o trabalho na 
instituição muito importante para o seu desenvolvimen-
to profissional.

• Qual a importância da Área Financeira da VOM?
Ela é a locomotiva e o centro de tudo que acontece den-
tro de uma instituição. Aqui pegamos as demandas de 
todas as áreas, seja nas Oficinas Acadêmicas, na Saúde 
ou no Esporte. Daqui é que sai tudo o que é preciso para 
que as coisas aconteçam na VOM.

• O que você acha de trabalhar aqui?
Trabalhar aqui é ótimo e as pessoas são muito tranqui-
las. É muito interessante trabalhar na UEVOM, pois es-
tou ganhando muito profissionalmente.

• Houve alguma mudança na estrutura de funcionamen-
to da VOM desde que você entrou na instituição?
A Coordenação Financeira está trabalhando para trans-
formar a UEVOM em um centro de excelência e referên-
cia, o que é a visão da diretoria, tanto na área adminis-
trativa como na área financeira. Queremos ser exemplo 
para as outras ongs, mas isso é algo que está caminhan-
do, e estamos bastante adiantados para melhorar todos 
esses processos. 

Aqui na Maré

Dar assistência a pessoas afetadas por 
conflitos armados e outras situações de 
violência é a principal missão do Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha (CICV). 
A instituição, fundada em 1863, tem sua 
sede na Suíça e conta com o apoio da 

comunidade internacional para promover o Direito 
Internacional Humanitário. A organização instalou 
em Brasília o escritório da delegação regional para 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Em mar-
ço de 2009, o CICV instalou um braço da instituição 
no Rio de Janeiro.

Segundo Stephan Sakalian, chefe do escritório do 
CICV no Rio de Janeiro, há dois anos a organização 
decidiu utilizar sua experiência em áreas de conflitos 
internacionais para ajudar vítimas de outros tipos de 
violência, como a urbana.  Isso explica a escolha do 
Rio de Janeiro para a instalação de um dos seus es-
critórios.

– Todos sabem que no Brasil não existe um con-
fronto armado, uma guerra do ponto de vista jurídi-
co. Mas, infelizmente, algumas cidades do país e al-

Prata da Casa

“A primeira vez que vim para a Vila 
Olímpica da Maré foi em 2005. naquela 
época eu tinha perdido dois filhos de 
forma violenta e acabei ficando com de-
pressão. Foi aqui na VOM que consegui 
ajuda para superar minhas dificuldades. 
um dia saí de casa, empurrando a minha 
bicicleta, e estava sem rumo. Fui a vários 
lugares buscar ajuda, mas foi somente 
aqui que as pessoas me entenderam e 
me ajudaram da forma que precisava. 
Me lembro muito bem desse dia e das 
pessoas que encontrei como o professor 
Washington, o Pablo, o Bezerra e o pro-
fessor Reinaldo. eles me perguntaram o 
que queria, não soube responder, então 
me encaminharam para diversas ativida-
des aqui dentro. A Vila Olímpica é hoje 
a minha vida.”

Bira, um exemplo de determinação na Maré
rendeu uma viagem à Inglaterra. Mas não foi fácil para 
Ubirajara concluir o curso de fotografia, oferecido pelo 
Centro de Estudos e Ação Solidárias da Maré, no Morro 
do Timbau. 

Cadeirante, ele precisou no início da ajuda de um 
amigo para subir o morro. Com a saída do amigo do cur-
so viu a necessidade de intensificar a prática de esportes, 
que fazia na VOM, para fortalecer a musculatura e conse-
guir enfrentar sozinho o desafio de subir o morro.

Depois de fazer outros cursos e tornar-se um pro-
fissional na área de fotografia, Bira entrou no supletivo 
para concluir o ensino fundamental e médio. A faculda-
de é agora o seu novo desafio. 

– Consegui com a ajuda do Enem entrar em três fa-
culdades particulares, mas não tenho a intenção de fa-
zer nenhuma delas, pois vou estudar mais e passar para 
o curso de direito da Uerj, disse o fotógrafo.

Basquete ensina a trabalhar em equipe

VOM e Firjan promovem cursos

grande oportunidade para 
os moradores da Maré. Ela 
ressaltou que os alunos 
ficaram eufóricos com a 
oportunidade de aprender 
outro idioma, já que ele é 
um diferencial no merca-
do de trabalho. 

Para Jorge Medeiros, 
professor de informáti-
ca, o curso teve um saldo 

Rita Souza Barbosa, 67 anos, participante da 
várias atividades da VOM

A flauta doce já é uma velha co-
nhecida dos alunos de música 

da Vila Olímpica da Maré, mas um 
novo instrumento de sopro começa a 
ganhar espaço na instituição: a flau-
ta transversa. é mais uma opção para 
os moradores da Maré que desejem 
aprender um instrumento musical e 
melhorar a respiração. A nova oficina 
faz parte da Coordenação de Cultura 
e educação da VOM e acontece aos 
sábados, de 13h às 14h.

muito positivo. Segundo 
ele, seus alunos ganharam 
mais autonomia e segu-
rança para mexer no com-
putador em casa.

– Alguns alunos ti-
nham  muita dificuldade 
para usar o computador 
e precisavam da ajuda de 
filhos e netos, afirmou o 
professor.

Pcd quer estar nas Paraolimpíadas
PcD Feminino. Os ho-
mens da equipe também 
conquistaram resultados 
significativos, apesar de 
não terem pontuado para 
pódium, o que animou os 
profissionais do PcD a ini-
ciar em 2011 um trabalho 
mais direcionado às Para-
olimpíadas de 2016.

− É a primeira vez que 
estamos trabalhando com 
foco nas Paraolimpíadas, 

pois o nosso objetivo 
maior sempre foi a inclu-
são social e a promoção 
de atividades socioedu-
cativas. Já temos um tra-
balho iniciado na natação 
e no atletismo, e este ano 
vamos apostar em novas 
modalidades como tênis 
de mesa e bocha adapta-
da, conta Jacqueline Ter-
to, coordenadora do PcD 
da VOM. 

HORáRiO dAS nOVAS OFiCinAS dO Pcd

quARtAS e SextAS

Começam as oficinas 
de flauta transversa

Segundo Marcio Angelotti, profes-
sor de flauta, o instrumento é muito 
bom para desenvolver a musicaliza-
ção infantil e a coordenação motora, 
além do lado lúdico dos alunos. 

– durante as aulas ensino ao alu-
no a lidar com o instrumento, pois ele 
é muito mais complexo que a flauta 
doce e requer mais cuidado. Para fa-
zer a aula é importante que o aluno 
tenha o instrumento, lembrou o pro-
fessor Angelotti.

Aline, professora de inglês, e seus alunos no dia de encerra-
mento do curso. 

André luiz, cuidando das finanças da VOM

• Quais são as suas ideias para a Área Financeira?
Essa é a minha primeira experiência no terceiro setor 
e as ideias existem. Algumas já estão sendo colocadas 
em prática, como a organização que está sendo implan-
tada no setor de compras. Outro ponto importante é o 
avanço nas práticas de prestação de contas. Estamos tra-
balhando para uma melhora na rapidez da informação, 
para que as prestações sejam entregues me tempo hábil 
e com excelência. 

novo talento da 
VOM para o Bolshoi

um grande impacto estar 
lá, o espaço é muito bom, 
os professores e alunos 
são muito legais. Não é 
fácil ficar longe da família, 
mas os outros alunos pas-
sam pela mesma situação 
e juntos acabamos for-
mando uma nova família, 
conta o jovem, cuja for-
matura está prevista para 
2012.  Davi sairá da Escola 
Teatro Bolshoi no Brasil 
com formação em dança 
contemporânea.

A história de Davi na 
dança começou na Usina 
da Cidadania, projeto pa-
trocinado pela Refinaria 
de Manguinhos. Foi lá que 
Flávia Pereira, também 
professora de dança do 
projeto, identificou o ta-
lento de Davi, então com 
11 anos. A partir desse mo-
mento, ela o encaminhou 
para a Cia. Maré em Dança 
da Vila Olímpica. Pouco 
tempo depois, o bailarino 
foi encaminhado por Pa-
trícia e Flávia para audição 
no Conservatório Brasilei-
ro de Dança, onde ficou 
por três anos, até a seleção 
para o Bolshoi.  

cionados fizeram provas de redação, português e ma-
temática. na última etapa do processo seletivo, foram 
feitas entrevistas com as crianças e seus familiares. 

− Participar deste programa do instituto leCCA é 
uma grande chance que as crianças da Maré têm de 
conquistar um futuro melhor para elas. Por isso é fun-
damental  que os pais percebam a importância dos es-
tudos e valorizem a vida escolar de seus filhos criando 
em casa um ambiente favorável para que eles estudem, 
diz Sandra Garcia, coordenadora de educação e Cultu-
ra da VOM. 

As crianças das escolas municipais da Maré selecio-
nadas para o programa do ileCCA este ano são: Ana 
Beatriz lopes Barbosa (e. M. Pedro lessa), Anderson 
Hebert Martins S. Silva (e. M. Josué de Castro), Anto-
nia Camila Peres Castro (e. M. teotônio Vilela), Bruna 
Brena Silva Barros (e. M. Paulo Freire), esdras Araújo 
Rodrigues (e. M. iV Centenário), Gabrielly Geralda V. 
Albuquerque (e. M. dilermando Cruz), Juan da Silva 
Cardoso (e. M. dilermando Cruz), Maria eduarda Pi-
nheiro Silva (e. M. Pedro lessa), Matheus Motta de 
Moura (CieP elis Regina), Pierri de Moraes neto (e. M. 
nova Holanda), Rafael Ramos do nascimento (e. M. 
Prof. Josué de Castro) e Rityelle de lima de Oliveira 
(CieP Helio Smidt). 

gumas comunidades da cidade do Rio de Janeiro têm 
o problema da violência armada, comentou Sakalian.

Com o início das atividades no Rio de Janeiro, o 
CICV escolheu algumas comunidades da cidade para 
começar seu trabalho. Complexo do Alemão, Com-
plexo da Maré, Cidade de Deus, Cantagalo, Pavão-
Pavãozinho, Vigário Geral, Parada de Lucas e Vila Vin-
tém foram os locais selecionados pela instituição.

O primeiro trabalho desenvolvido na Maré foi o 
de primeiros socorros, que treina os moradores para 
auxiliar vítimas da violência armada e de outros tipos 
de acidentes, como os domésticos. Esse curso foi uma 
parceria da CICV com a Cruz Vermelha Brasileira. A 
organização também promoveu campanhas de cons-
cientização, como a de prevenção e sensibilização de 
doenças sexualmente transmissíveis e da dengue.

Outro projeto do CICV é o Programa de Saúde 
Mental, que tem como meta ajudar pessoas que so-
frem direta ou indiretamente com a violência urbana, 
cuja dor muitas vezes não é visível. O projeto é uma 
parceria da organização com a Secretaria Municipal 
de Saúde.

Davi e Sandra Garcia, coordenadora de Cultura da VOM.

CiCV desenvolve atividades na Maré têniS de MeSA (iniciação)

MAnHã - 10h às 10h:50m 

tARde - 13h às 13h:50m

BOCHA (iniciação)

MAnHã - 11h às 11h:50m 

tARde - 14h às 14h:50m


