
Mais uma oficina 
A oficina de dança de 

salão, nova atividade da 
Coordenação de Cultura e 
Educação, está animando 
as manhãs e as tardes da 
Vila Olímpica da Maré. As 
aulas da modalidade acon-
tecem todas as quartas e 
quintas, no ginásio da or-
ganização, e vem atraindo 
muitos adeptos, entre mo-
radores da Maré e profis-
sionais da VOM. Segundo 
Leonardo Sant’Anna, pro-
fessor de dança de salão, 
fazer com que os alunos 
conheçam e entendam o 
próprio corpo é um obje-
tivo inicial da atividade.

Editorial

Amaro Domingues, líder 
comunitário e membro da 

diretoria da VOM

Aconteceu

Atividades transdisciplinares são 
um sucesso na VOM

Primeiro gostaria de 
agradecer a Deus por 

ter nos dado resistência 
e sabedoria para 
escolher as melhores 
oportunidades. O 
trabalho desenvolvido 
pela Vila Olímpica 
da Maré é muito 
importante, pois 
contribui para o social 
e nos permite resgatar 
a cidadania do morador 
da Maré. Percebo que 
aqui na Vila as pessoas 
se sentem alegres 
por participarem 
das atividades que 
oferecemos, sendo 
esse um espaço de 
lazer, esporte, cultura e 
educação.
Há um ano, a Vila 
Olímpica renovou 
o contrato com a 
Prefeitura. Esse foi 
um momento muito 
importante, pois nos 
possibilitou produzir 
muito em prol da 
comunidade. Estou 
muito satisfeito por 
nossa parceria com 
a Prefeitura e espero 
que esse contrato seja 
sempre renovado. Dessa 
forma, poderemos dar 
continuidade ao nosso 
trabalho social. Aos 
alunos e frequentadores 
da VOM desejo um final 
de ano cheio de alegria. 
Eles são a verdadeira 
razão do nosso 
trabalho. Devemos 
comemorar tudo o que 
conquistamos esse ano e 
lutar para realizar o que 
falta no próximo.
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Aprender história, matemática, física e português durante a prá-
tica esportiva parece algo impossível, mas não é. Um grupo de 
educadores do Projeto Educar, projeto da Vila Olímpica da Maré 

em parceria com a Petrobras, está aproveitando a riqueza de profissio-
nais da organização para ensinar às crianças, jovens e adultos conceitos 
das mais diversas ciências.  
A ideia é permitir que os 
alunos vivenciem e vejam 
na prática a aplicação do 
que se costuma aprender 
na sala de aula. 

A iniciativa faz parte da 
abordagem transdiscipli-
nar do Projeto Educar, que 
visa à unidade do conhe-
cimento. Ou seja, há uma 
busca por estimular nos 
alunos uma nova forma de 
compreensão da realida-
de articulando elementos 
que passam entre, além e 
através das disciplinas.

 Assim, questões como 
densidade, empuxo, equi-
líbrio, centro de massa, 
velocidade, unidade de 
comprimento, leitura, ge-
ografia e história podem 
ser tratadas nas oficinas 
esportivas, por exemplo. 
Segundo a psicóloga Be-
atriz Ligiéro, esse tipo de 
articulação é uma forma 
de as crianças alargarem 
seu conhecimento para 
todas as áreas. 

– A realização de ativi-
dades transdisciplinares 
está sendo muito interes-
sante, pois utilizamos o dia 
a dia dos alunos dentro das 
oficinas para desenvolver 
conhecimentos sobre físi-
ca, matemática entre ou-
tros. Sinto que eles ficam 
muito motivados durante 
os encontros, pois sabem 
que estão adquirindo um 
conhecimento que os en-

Às vésperas de comple-
tar o primeiro ano, o 

contrato de gestão da Vila 
Olímpica da Maré com a 
Prefeitura do Rio de Janei-
ro tem sido um sucesso. 
Tudo vem correndo como 
o planejado e a organiza-
ção já está colhendo os 
frutos dessa nova forma 
de relacionamento da Pre-
feitura que, ao lado da Pe-
trobras, permite que a Vila 
Olímpica desenvolva o seu 
trabalho. 

Uma primeira visita de 
auditores do Tribunal de 
Contas do Município do 
Rio de Janeiro, realizada 
em setembro, teve resul-
tados muito positivos. 
Os auditores conferiram 
documentos, contratos e 

Contrato de gestão com a Prefeitura mostra resultados
prestações de contas e co-
nheceram de perto muitas 
oficinas. Eles elogiaram 
tudo, especialmente as ofi-
cinas acadêmicas. Segun-
do os auditores, elas deve-
riam servir de modelo para 
todas as Vilas Olímpicas da 
cidade.

Pessoa-chave na VOM
Um dos principais ob-

jetivos da Vila Olímpica da 
Maré é preparar pessoas 
para crescerem na vida. 
Ao longo dos anos, muita 
gente passou pela VOM 
e alguns cresceram pro-
fissionalmente dentro da 
organização. É o caso de 
Luciana Rocha, que entrou 
na Vila em 2000, como auxi-
liar administrativo. No ano 

seguinte ela foi convidada 
a trabalhar  na  área finan-
ceira e ser a gerente interi-
na, cargos que exerceu até 
o fechamento da Vila, em 
dezembro de 2003. 

Em 2004, na reabertura 
da Vila Olímpica da Maré, 
Luciana foi convidada pelo 

titular da Secretaria Muni-
cipal de Esporte e Lazer e 
a diretoria da UEVOM para 
assumir o cargo de gerente 
administrativo, que exerce 
até hoje. Formada em Ad-
ministração, ela tem ainda 
outra função estratégica 
na Vila: é coordenadora 

do projeto pela Prefeitura. 
O que mudou na VOM 
com o contrato de gestão 
com a Prefeitura?
A UEVOM ganhou mais li-
berdade na execução dos 
trabalhos desenvolvidos 
aqui na Vila. Pôde contra-
tar diretamente as empre-
sas terceirizadas, e assim, 
negociar melhor com os 
fornecedores e prestado-
res de serviços, garantin-
do, dessa forma, uma me-
lhor gestão dos recursos. 
A compra de material, por 
exemplo, está sendo um 
diferencial, pois agora fa-
zemos isso de forma mais 
rápida e adequada para as 
nossas demandas, contri-
buindo para um resultado 
de melhor qualidade.  

Surgiram dificuldades na 
execução do contrato?
Inicialmente houve al-
gumas dificuldades para 
adaptação na gestão do 
novo modelo de contrato. 
Atualmente, estamos con-
seguindo desenvolvê-lo 
com mais  tranquilidade.
Como vê a evolução da 
VOM nesse ano?
 A Vila Olímpica da Maré 
a cada ano vem crescendo 
e buscando novos desa-
fios e o contrato de ges-
tão com a Prefeitura é um  
bom exemplo disso. É um 
contrato novo que requer 
muito trabalho e dedica-
ção para atingir as metas 
propostas do projeto, mas 
estamos conseguindo exe-
cutar tudo com sucesso.

Alunos da VOM conquistam 
bolsa-atleta

Três atletas da equipe de caratê − Lidia Sayuri Pereira 
Sato, de 17 anos, Fernanda Farias de Morais, de 15 anos, 
e Willian Cardoso de Souza, de 19 anos − conquistaram 
o Bolsa-Atleta, programa do Governo Federal gerido pelo 
Ministério do Esporte. A iniciativa tem como objetivo ga-
rantir a manutenção dos atletas de alto rendimento que 
não têm patrocínio, permitindo que se dediquem ao trei-
namento esportivo e participem de competições oficiais.

O objetivo dele era 
apenas acompanhar, 
como terapeuta, dois 

atletas no Jungle Marathon, 
ultramaratona de sete dias em 
plena selva amazônica na qual 
homens e mulheres compe-
tem juntos. Mas o terapeuta 
corporal da VOM Luiz Lacerda 
não queria atendê-los apenas 
nos pontos determinados 
pela organização da prova. Por 
isso, decidiu também compe-
tir, para assim estar  próximo 
dos seus atletas durante o per-
curso da ultramaratona. 

Mesmo não tendo se pre-
parado para a disputa, Luiz Lacerda conquistou o terceiro lugar nos 100 km da Jungle 
Marathon, impressionando até os atletas que acompanhava (que, aliás, ganharam o 
primeiro lugar nos 100 e 200 km). O terapeuta competiu com 37 pessoas, sendo que 
apenas dois deles eram mais velhos que ele. 

No passado, há mais de 20 anos, Luiz Lacerda já competiu em  ultramaratonas, 
mas há seis anos decidiu parar de competir para focar seu trabalho na preparação de 
outros atletas, como a coordenadora do Programa Pessoa com Deficiência Jacqueline 
Terto. O projeto dele é colocar Jacqueline  no topo das ultramaratonas no mundo, e 
por isso ele desenvolve um intenso trabalho de preparação com a coordenadora em 
cada competição que ela participa. 

A largada das provas de 100 e 200 km da Jungle Marathon acontecem ao mesmo 
tempo, sendo a única diferença o número de estágios (paradas programadas ao longo 
das provas). Os atletas que competem nos 100 km devem completar quatro estágios, 
enquanto que os dos 200 km seis. São nesses momentos que os ultramaratonistas 
recebem atendimento médico, comida e água.

– Foi muito divertido estar na Jungle Marathon, fazia tempos que não sentia o 
prazer de uma competição. Gosto muito de correr e a selva é meu ambiente. Me senti 
em casa e encontrei muitos amigos. Deu até vontade de voltar a competir, brincou o 
terapeuta corporal.

Em agosto, a Vila Olímpica da Maré participou, pela primeira vez,  do Rio Interna-
tional Cello Encounter, um encontro musical internacional que apresentou, ao 
longo de 15 dias,  músicos de todo o mundo em concertos gratuitos em diversos 

pontos do Rio de Janeiro. Sob 
a regência de Fabiano Mon-
teiro, o Coral de Adultos e o 
Coral de Crianças da VOM 
tiveram a oportunidade de 
se apresentar duas vezes: na 
sede da VOM, no dia 13, e na 
Igreja da Candelária, no dia 
21 de agosto.

O Rio International Cello 
Encounter foi criado pelo vio-
loncelista inglês David Chew, 
radicado no Brasil há 30 anos, 
em homenagem ao maestro 
carioca Heitor Villa-Lobos. O 
encontro, que acontece no 
Rio de Janeiro desde 1994, 

busca integrar socialmente a cidade, utilizando o violoncelo, especialmente, e os 
mais variados instrumentos. 

Nos dois dias, os corais da VOM se apresentaram ao lado de com crianças, jovens 
e adultos na Vila Olímpica da Maré. Apresentando-se ao lado de grupos e artistas 
nacionais e internacionais, os corais adulto e infantil da VOM proporcionaram um 
belíssimo espetáculo ao público presente.

Segundo Sandra Garcia, coordenadora de Educação e Cultura da VOM, a partici-
pação dos corais da organização num evento tão importante como o Rio International 
Cello Encounter provaram que os grupos estão maduros e prontos para se apresentar 
em grandes ocasiões.

Terapeuta da VOM participa 
da Jungle Marathon

Músicos da VOM em festival internacional

Pelas florestas
Alunos da Vila Olímpica da Maré tiveram a oportu-

nidade de assistir a IV etapa do Brasil Surf Pro na Barra 
da Tijuca, no último dia 4 de novembro, quando também 
conheceram a plataforma do projeto Petrobras Surf pe-
las Florestas. Todos voltaram muito entusiasmados com o 
projeto, cujo objetivo é apresentar os valores ambientais 
e ações da Petrobras no Ano Internacional das Florestas. 

3º Desfile Primavera Maré 
O evento aconteceu no sábado, 29 de outubro, e ele-

geu rainhas, princesas e misses das categorias infantil, 
juvenil e terceira idade. A festa comemorou ainda o Dia 
do Professor e o Dia das Crianças, com apresentações 
de música e dança. Na categoria infantil as vencedoras 
foram Esther Araújo de Lima (rainha), Dinara Carneiro da 
Silva (princesa) e Raquel Taveira Alves Rocha (miss). Na 
juvenil as vitoriosas foram Raquel Machado Gerôncio, 
Carolaine Costa dos Santos e Josiane Silva dos Santos. 
Já na categoria terceira idade ganharam Luiza Gonzaga 
de Almeida (bicampeã), Maria José Araújo dos Santos e 
Irma Alves dos Santos (PcD).

Alunos da Maré se destacam na seleção do Colégio Pedro II
As crianças que participam do programa do Instituto Lecca para crianças superdotadas academicamente, atra-

vés do Projeto Educar, passaram muito bem pela primeira etapa do processo para admissão no Colégio Pedro II de 
São Cristóvão. Dos 12 alunos do grupo, 10 passaram na prova de matemática.

Inaugurada sala para artesanato
Foi inaugurada no dia 29 de setembro a sala da ofi-

cina de artesanato da Vila Olímpica da Maré. O espaço, 
localizado embaixo da arquibancada, próxima ao campo 
de futebol, é uma reivindicação antiga das senhoras que 
frequentam a VOM e contará inicialmente com aulas de 
crochê – todas as quartas e sextas, de 14h30min às 16h, e 
reciclagem – terças e quintas, de 9h30min às 11h.

Saúde na Vila
Com início no dia 21 de setembro, a Semana da Saú-

de da VOM foi diferente esse ano. As diversas ativida-
des, sempre com foco na educação em saúde, foram 
desenvolvidas junto ao público atendido pela VOM, 
dentro das próprias oficinas. A Semana promoveu ainda 
diversão para as crianças, como a apresentação da Trupe 
Solidária, do Sesc Madureira.

Nova reunião de pais na VOM
Cerca de 150 pais e responsáveis de alunos participa-

ram da reunião realizada na manhã do dia 29 de setem-
bro, na Vila Olímpica da Maré, cujos objetivos principais 
foram apresentar as respostas aos questionamentos fei-
tos pelos responsáveis na reunião anterior, realizada no 
início de junho, colher novas postulações e conversar 
sobre o andamento dos trabalhos na VOM. O subsecre-
tário de Esporte e Lazer do município, Mário Del Rei, 
esteve presente.

riquecem como pessoas e no esporte que praticam, comentou o ofici-
neiro de Mecânica Jorge Medeiros.

De acordo com o professor de caratê Marcelo dos Santos, a propos-
ta foi muito bem aceita pelos alunos, que não imaginavam ser possível 
integrar uma atividade física como o caratê a disciplinas como a mate-

mática e a física.
– Achei a experiência 

muito positiva e os alu-
nos gostaram muito. Uma 
das atividades que desen-
volvemos foi a medição 
da velocidade do golpe, 
quando fizemos uma fil-
magem do treino de cada 
um. Quando eles se viram 
no vídeo, a reação foi de 
surpresa. Os alunos fica-
ram impressionados com 
a capacidade deles na mo-
dalidade, afirmou o pro-
fessor de caratê.

– Achei muito legal par-
ticipar da atividade com o 
professor de física. Nela 
eu aprendi a analisar a ve-
locidade do meu golpe e a 
sua velocidade. Achei isso 
tudo que aprendi muito 
legal, disse o aluno de ca-
ratê Vitor Lucas.

Para a coordenadora 
de Cultura e Educação da 
VOM  Sandra Garcia, o 
trabalho é uma forma de 
engrandecer todos os en-
volvidos no projeto, tan-
to os professores como 
as crianças. Segundo ela, 
alargar o conhecimento é 
o principal objetivo do tra-
balho desenvolvido pelo 
Projeto Educar.

Acima, os alunos de natação 
aprendem conceitos 
científicos durante a aula. 
Na foto ao lado, teorias da 
física são aprendidas na aula 
de tênis.



Entrevista

Para Jorge Medeiros, estudar física é uma oportu-
nidade de descobrir o funcionamento de coisas 
cotidianas, como o acender e o apagar de uma 

lâmpada. Por isso o professor das Oficinas Acadêmicas 
do Projeto Educar, programa da VOM em parceria com 
a Petrobras, optou pela profissão e se forma físico esse 
ano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um 
dos primeiros oficineiros do Projeto Educar, ele tem 
como meta transformar o ensino da ciência agradável 
para as crianças.

• Como é o seu trabalho aqui na VOM?
Meu trabalho na oficina de Mecânica consiste em de-
senvolver nas crianças uma visão mais crítica do mundo, 
mostrando a elas que não estão alheias aos fenômenos 
que acontecem ao redor delas. Além da mecânica, tam-
bém trabalho com o raciocínio lógico, matemático e es-
pacial. Essas últimas dentro da oficina de xadrez, pois 
o xadrez ajuda no desenvolvimento da concentração e 
do raciocínio. Ou seja, a pessoa passa a pensar mais e a 
analisar melhor as situações do dia a dia.

• Qual a importância do ensino da física para as crianças 
dos CIEPs?
No campo da física o mais importante é que elas apren-
dam e tomem gosto pelo saber. De forma geral, as 
crianças têm um tédio muito grande em aprender, mas 
quando elas percebem que é divertido ficam muito em-
polgadas. Elas até perguntam o que irá acontecer na pró-
xima semana. O ensino da física nesse contexto é muito 
importante, porque quando elas chegarem ao final do 
ensino fundamental e início do ensino médio terão uma 
boa lembrança do estudo da física.

Paixão pelo ensino da física

• Você considera o ensino da física uma ferramenta que 
contribui para que os estudantes atuem de forma crítica 
e consciente na sociedade no futuro? 
Com certeza. Porque eles aprendem a analisar, levantar 
hipóteses, além de fazer sugestões, criar possibilidades 
e ter uma visão aguçada dos fenômenos. Com isso, os 
acontecimentos físicos ganham uma explicação lógica 
para eles. Os professores também percebem que, com a 
oficina na VOM, as crianças estão mais concentradas nas 
aulas. Ou seja, estão prestando mais atenção e mudan-
do a forma de elaborar o seu próprio raciocínio.

• Como é ensinar física em um ambiente de esportes?
É muito bom. Considero uma grande oportunidade de 
ter uma troca com professores e alunos que estão com a 
motivação voltada para uma atividade física. Com o tra-
balho desenvolvido pelas ações interdisciplinares eles 
percebem que o conhecimento da física enriquece a 
própria atividade deles e o mundo em que vivem.

Faltam poucos meses 
para a comunidade da 

Maré receber uma gran-
de benfeitoria. Construí-
do dentro da área da Vila 
Olímpica da Maré, o Espa-
ço de Desenvolvimento 
Infantil- EDI, com creche 
e pré-escola, é um novo 
modelo público de atendi-
mento às crianças entre 3 
meses e 5 anos e 6 meses, 
por meio de uma proposta 
pedagógica que reconhe-
ça e valide a integralidade 
da criança, isto é, as suas 
necessidades físicas e de 
crescimento, psicológicas 
e emocionais, educativas 
e cognitivas, assim como 
seus desejos e interesses. 

A criação do EDI se sus-
tenta na crença de que as 
crianças encontrarão rotina 
e relações estáveis entre 

O Programa para 
Pessoas com De-
ficiência – PcD 

iniciou em outubro um 
projeto piloto de alfabeti-
zação para preparar jovens 
adultos com deficiência 
para o mercado de traba-
lho. A iniciativa conta com 
o suporte educacional da 
coordenação de Cultura e 
Educação da Vila Olímpica 
da Maré.

– A ideia surgiu para 
promover a inserção dos 
nossos alunos no mercado 
de trabalho. Se as pessoas 
sem deficiência já enfren-
tam problemas para con-
seguir um emprego, para 
as pessoas com deficiên-
cia essa dificuldade dobra, 
lembra a coordenadora do 
PcD Jacqueline Terto. 

Segundo a coordena-

O setor de inscri-
ções é funda-
mental na Vila 

Olímpica da Maré, pois 
é através dele que os co-
ordenadores organizam 
suas atividades e fazem 
os seus planejamentos. 
Os dados gerados pelo 
setor de inscrições tam-
bém são muito impor-
tantes para os apoiadores 
da Vila, para que vejam o 
resultado do investimen-
to que fazem na organi-
zação.

Nos últimos meses, 
cerca de 40 novas inscri-
ções vem sendo feitas a 
cada dia na Vila Olímpi-
ca da Maré. No início do 
mês de novembro, a Co-
ordenação de Educação 
e Cultura contava com 
1300 alunos inscritos. A 
Coordenação de Espor-
tes tinha 2748 e o PcD 
216 alunos inscritos. São 
dados muito positivos, 
pois mostram o interesse 
da comunidade pelas ati-
vidades que acontecem 
na Vila. 

Para se inscrever na 
VOM, o aluno ou seu 
responsável (no caso 
de menores de idade), 

Um lugar voltado para o resgate da autoestima 
das mulheres da Maré. Esse é o Centro de Referência 
de Mulheres da Maré Carminha Rosa (CRMM – CR), 
que funciona na Rua 17, na Vila do João (anexo ao 
posto de saúde). O espaço, que desde 2005 oferece 
diversos atendimentos às moradoras da comunida-
de, é de responsabilidade do Núcleo de Estudos de 
Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely Souza 
de Almeida (NEPP – DH) da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.

Contando com advogados, assistentes sociais e 
psicólogos o CRMM tem como objetivo atender e 
oferecer acompanhamento psicossocial e jurídico, 
orientar sobre as desigualdades de gênero, além de 
fortalecer a cidadania das mulheres em situação de 
violência doméstica. Segundo Emmanuela Neves 
Gonsalves, técnica em assuntos educacionais da 
UFRJ e coordenadora das oficinas sociais, o Centro 
de Referência desenvolve suas oficinas sociais (culi-
nária, artesanato, dança, leitura e teatro) para ajudar 
na inserção das alunas no mercado de trabalho.

– O objetivo das oficinas é atender às mulheres 
de forma global. Cada oficina é acompanhada por 
um profissional ou estagiário de direito, psicologia 
ou assistência social. Além de ensinar uma nova 
técnica buscamos durante as aulas tratar de temas 
como direitos humanos, violência urbana e violência 
contra as mulheres, comentou Emmanuela. 

O CRMM – CR atende de segunda a quinta-feira, 
das 9h às 12h e das 13h às 16h. Mais informações pelo 
telefone 3104-9896.

Prata da Casa

“Ler é uma das coisas 
que mais gosto de fazer. Já 
li várias revistas da Turma 
da Mônica, além de livros 
do Ziraldo, como o Meni-
no Maluquinho. Livro para 
mim é muito bom, os acho 
engraçados e divertidos. 
No futuro pretendo ser es-
critora, pois amo escrever. 
Na Vila Olímpica da Maré 
faço teatro, natação, balé 
e tecido e gosto muito de 
praticar essas modalida-
des aqui.”

Beatriz Santos de Souza, 

10 anos, mora na Nova 

Holanda

Nos últimos meses, a equipe da Vila Olímpica da 
Maré se destacou em vários eventos da ginástica 

artística do Rio de Janeiro. Na Copa e Torneio de Ginás-
tica Artística e Rítmica Luiza Parente, que aconteceu no 
Clube de Regatas do Flamengo no dia 5 de novembro, 
Jeniffer Oliveira Costa sagrou-se campeã, Vitória Pereira 
ficou com o segundo lugar e Natália Costa da Conceição 
ficou com a quinta posição. Participaram ainda da com-
petição Camilly Victória, Sabrina Sousa, Esther Lima, 
Ana Kelly Carvalho, Yara Marcelino, Lucilene Umbelino 
e Keliane Silva dos Santos.

No dia 18 de outubro, as ginastas competiram no V 
Torneio Estudantil da modalidade, no Maracanãzinho. 
Nessa competição a VOM conquistou medalhas no salto 
e no solo. No salto conquistou 1º lugar: Jeniffer Oliveira, 
2º lugar: Natália Costa, 3º lugar: Vitória Pereira, 4º lugar: 
Lucilene Umbelino, 5º: Karen Medeiros. Já no solo o re-
sultado foi 1º lugar: Jeniffer Oliveira, 2º lugar: Vitória Pe-
reira, 3º Natália Costa, 4º lugar: Karen Medeiros, 5º lugar: 
Lucilene Umbelino.

Já no dia 20 de setembro, as jovens ginastas disputa-
ram a Inter Copa de Ginástica Artística da Escola Muni-
cipal Brasil. Nesse dia as meninas da VOM conquistaram 
o 1º lugar com Jeniffer Oliveira, o 2º lugar com Lucilene 
Umbelino, o 3 lugar com Vitória Pereira, o 4º lugar com 
Taiene Salles e o 6º lugar com Karen Medeiros.

– A participação nas competições é uma forma de as 
atletas vivenciarem a ginástica. É muito bom para elas 
terem uma visão do esporte, pois as ajuda a perceber 
erros e acertos durantes as disputas, disse Sebastião 
Carvalho, técnico da equipe da VOM de ginástica.

O jovem Waidson Cruz, que há cinco anos pratica caratê na VOM, ficou em quinto 
lugar na sua categoria no Campeonato Panamericano de Karatê, disputado na 

cidade de Fortaleza. Realizado entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, o evento 
reuniu cerca de 2500 atletas de toda a América Latina. Segundo o técnico Valdinar de 
Souza, o sucesso dos atletas da Vila Olímpica é resultado de um grande trabalho junto 
às equipes de competição.

O sucesso de Waidson e demais atletas da equipe de caratê da Vila Olímpica da 
Maré atraiu a atenção da TV Record, que acompanhou uma manhã de treinamento 
dos jovens caratecas no dia 23 de setembro. A gravação da rotina de treinos foi exibi-
da no programa Balanço Geral.

Na Vila Olímpica da 
Maré existem 51 palmei-
ras que nos brindam com 
licuris o ano todo. Embora 
existam na nossa região, 
essas palmeiras são mais 
comuns nas regiões secas 
e áridas do Nordeste, e a 
Bahia é o estado que de-
tém as maiores concentra-
ções de licuri. O fruto do 
licuri é importante para a 
subsistência do sertanejo, 
sendo muito utilizada na 
alimentação humana e de 
animais. 

A polpa e as amêndoas 
do licuri são consumidas 
ao natural, sendo também 
usadas para fabricação de 
doces. Delas extrai-se um 
óleo usado na culinária.  
O licuri possui carotenoi-
des que se transformam 
em Vitamina A, essencial 
para a pele, cabelos e para 
aumentar a resistência 
contra as infeções. 

É rico também em to-
coferol que se transforma 
em Vitamina E, importan-
tíssima para evitar cance-

Mais uma vez o traba-
lho desenvolvido 

pela equipe do Programa 
Pessoas com Deficiência 
na Vila Olímpica da Maré 
ganhou destaque no ce-
nário esportivo da cidade. 
Com ótimos resultados, 
os atletas do PcD da VOM 
garantiram a primeira co-
locação na natação e no 
atletismo no III Festival 
Olímpico Intervilas 2011.

No atletismo, o PcD 
da VOM disputou as 
provas de campo (lança-
mento de pelotas e salto 
à distância) e pista (nos 
80m, 100m, 150m e 200m 
e 1000m). Um dos gran-
des destaques foi Maria 
Soledade, que conseguiu 
o primeiro lugar na prova 
de resistência (1000m), 

PcD da VOM é primeiro colocado Basquete e natação se destacam

A equipe de basquete 
da Vila Olímpica da 

Maré sagrou-se campeã 
do III Festival Intervilas 
na categoria 13 e 14 anos, 
que contou com a pre-
sença de seis equipes. A 
alegria foi dupla, pois a 
competição aconteceu na 
sede da organização, no 
dia 10 de setembro. Os 
atletas da categoria 15 a 
17 anos da VOM também 
participaram e conquis-
taram o sexto lugar, após 
disputarem com mais 
sete equipes. O III Festi-
val Intervilas foi uma fer-
ramenta para a descober-
ta de novos atletas para 
as Olimpíadas de 2016.

Já os atletas da equipe 
de natação conquista-
ram quatro medalhas de 
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ouro, três de prata e sete 
de bronze. As disputas 
da modalidade acontece-
ram na Vila Olímpica Mi-
écimo da Silva, no dia 18 
de setembro. Segundo o 
técnico da equipe de na-
tação Rodrigo Morela, o 
resultado foi muito bom, 
já que a equipe de nada-
dores era praticamente 
iniciante.

Espaço de Desenvolvimento Infantil na Maré ficará pronto em breve

Inscrições na VOM
garantem participação 

de todos

Alunos do PCD em projeto de alfabetização

dora de Cultura e Edu-
cação Sandra Garcia, a 
proposta do trabalho é 
permitir que o aluno parti-
cipe ativamente de todo o 
processo de ensino. Dessa 
forma, o saber do estudan-
te é construído a partir da 
leitura do seu mundo. 

Um dos primeiros alu-
nos do projeto de Alfabe-
tização é Gabriel Macedo, 
de 17 anos. O jovem, que 
estudou até a 3ª série do 
antigo ensino fundamen-
tal, largou a escola por falta 
de motivação, e agora diz 
que está gostando muito 

de freqüentar as aulas de 
alfabetização na VOM.

Gabriel e Thaiana de 
Souza, que também parti-
cipa do projeto, são aten-
didos pela pedagoga Ro-
sania Mendonça de terça 
a sexta-feira, das 13h30 às 
15h30. Em duas horas de 
encontro os jovens relem-
bram conceitos básicos de 
gramática, além de prati-
carem a leitura. 

Todo o trabalho feito 
com os alunos atendidos 
pelo projeto é individu-
alizado. Com isso, são 
programadas aulas espe-
cíficas que atendem as ne-
cessidades de cada um. O 
método utilizado pela pe-
dagoga Rosania é o Piaget, 
que utiliza as experiências 
dos alunos e o seu dia a dia 
como base para as aulas. 

seus pares e adultos, uma 
vez que poderão permane-
cer naquele EDI por todo o 
período de sua primeira in-
fância. Essa relação, além de 
estável, fomentará os senti-
mentos de pertencimento, 
confiança e segurança, que 
constituem a base do cres-
cimento e desenvolvimen-
to infantil saudável. Igual-
mente, os pais das crianças 
encontrarão, entre eles e 
com o EDI e seus profis-
sionais, possibilidades de 
novas relações sociais, usu-
fruindo do clima positivo 
criado no espaço do EDI 
para seus filhos. 

O EDI contará com sala 
de primeiros atendimentos 
com a presença de agentes 
de saúde para que, além 
de primeiros socorros, as 
crianças tenham registro e 

acompanhamento do seu 
crescimento/desenvolvi-
mento. Contará ainda com 
biblioteca infantil, que se 
constituirá de livros de di-
versos tipos e assuntos, 
mídia (equipamentos tais 
como TV, DVD, máquinas 
fotográficas etc.), crite-
riosamente selecionados, 
indo ao encontro das metas 
educativas e pedagógicas. 

O horário de atendi-
mento do EDI será de 7h15 
as 17h15 totalizando 10 ho-
ras, possibilitando que as 
famílias possam adequar 
seus horários com o das 
crianças. 
Fonte: Espaço de Desenvolvi-
mento Infantil – EDI – Modelo 
Conceitual e Estrutura, Prefei-
tura da Cidade do Rio De Ja-
neiro, Secretaria Municipal de 
Educação, Gerência Especial 
de Educação Infantil.

deve apresentar cartei-
ra de identidade e CPF. 
Este último documento, 
especialmente, é essen-
cial, pois todos os apoia-
dores ou patrocinadores 
de projetos sociais exi-
gem o CPF (Cadastro de 
Pessoas Física) dos parti-
cipantes dos projetos em 
que se envolvem. O CPF 
é um documento que 
todas as pessoas devem 
ter, mesmo que não te-
nham renda própria.

As inscrições na VOM 
podem ser feitas de terça 
a sexta-feira das 8 às 12 
horas e das 13 às 16 horas 
e sábado de 8 às 12 horas. 
É obrigatório o compare-
cimento do próprio in-
teressado para fazer ma-
trícula e menores de 14 
anos devem comparecer 
com um responsável. 

Alunos do município 
devem trazer a declara-
ção da escola contendo 
o número da matricula 
escolar. Para as ativida-
des aquáticas, é neces-
sário trazer atestado mé-
dico. A Vila tem médicos 
na terça 8 às 11 ou de 13 
às 15horas, para os ates-
tados.

Ginastas em ótima fase

A vez da mulher

sendo essa a primeira 
participação da VOM na 
categoria. Já na natação 
as competições aconte-
ceram nas provas de ve-
locidade, revezamento 
misto e 25m livres e com 
implementos.

– O resultado mostra 
a efetividade de um tra-
balho feito com muito 
compromisso. No come-
ço do ano demos início 
ao trabalho para o des-
porto paraolímpico e os 
resultados começam a 
aparecer agora no Inter-
vilas. A ideia é preparar 
os alunos para as mais 
diferentes competições 
estaduais, nacionais e in-
ternacionais, comentou 
Jacqueline Terto, coorde-
nadora do PcD na VOM.

é rica em vitaminas e sais 
minerais e, depois, que-
bre a casca dos coquinhos 
e coma sua parte interna, 
que é rica em gorduras e 
proteínas. Para proteger 
sua saúde bastam poucas 
amêndoas por dia, nada 

Licuri, um coquetel de saúde

Aqui na Maré Tem na VOM

res e retardar o envelhe-
cimento. O licuri contém 
ainda zinco, potássio, fós-
foro, cálcio, cobre, ferro, 
magnésio. manganês e 
selênio, úteis para a sua 
saúde. Por isso, o licuri é 
conhecido no sertão com 
a árvore da vida.

Os 51  pés de licuri  
que existem na Vila po-
dem fornecer uns 250 mil 
frutos por ano, alem de 
beleza e sombra. Cinco 
coquinhos com polpa já 
são um excelente com-
plemento nutricional em 
um dia. Assim, temos pela 
natureza e pelos tratos da-
dos 50.000 doses anuais 
de Vitaminas E, A, selênio, 
ótima gordura e proteina. 
Se tivermos fôlego pode-
remos chegar em todo 
o terreno a uns 200 pés. 
Imaginem! 

Como consumir

Quando os cachos dos 
frutos estiverem amarelos, 
coma a parte de fora que 

de exagero!
Cuide das plantas da 

Vila Olímpica. Elas fazem 
muito bem para você, 
oferecem frutos e ar puro 
para sua saúde, sombra 
para seu descanso, bele-
za para sua alegria.

Mais um atleta no Panamericano


