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Revista Revide: USP procura voluntários para pesquisa em Ribeirão Preto
https://www.revide.com.br/noticias/saude/usp-procura-voluntarios-parapesquisa-em-ribeirao-preto2018/
03/04
PCI Concursos: IFRJ abre Processo Seletivo para Professores Substitutos
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ifrj-abre-processo-seletivo-paraprofessores-substitutos
06/04
Concurso News: IFRJ recebe inscrições para seletivo; prazo vai até 12 de
abril
https://www.concursonews.com/2018/04/ifrj-recebe-inscricoes-para-seletivoprazo-vai-ate-12-de-abril.html
13/04
Diário do Vale: IFRJ poderá vender produção
http://diariodovale.com.br/mosaico/ifrj-podera-vender-producao/
Foco Regional: IFRJ obtêm registro de inspeção sanitária de Pinheiral
http://www.focoregional.com.br/Noticia/ifrj-obtem-registro-de-inspecao-sanitariade
19/04
O Globo: Pesquisadora questiona: 'Por que não colocar uma atriz trans no
papel?'
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/pesquisadora-questiona-por-quenao-colocar-uma-atriz-trans-no-papel.html
Diário do Vale: Volta Redonda realiza primeiro encontro do Fórum de Ensino
Superior
http://diariodovale.com.br/economia/volta-redonda-realiza-primeiro-encontrodo-forum-de-ensino-superior/
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O São Gonçalo: Uma chácara perto de tudo. Empreendimento residencial
concilia conforto, área verde e infraestrutura no Sapê, em Niterói
http://www.osaogoncalo.com.br/geral/51576/uma-chacara-perto-de-tudo
IF Farroupilha: Campus Panambi recebe visita de comitiva do Rio de Janeiro
por ser referência em ensino técnico integrado
http://www.iffarroupilha.edu.br/component/k2/item/8847-IFFar
%20%E2%80%93%20Campus%20Panambi%20recebe%20visita%20de
%20comitiva%20do%20Rio%20de%20Janeiro%20por%20ser%20refer
%C3%AAncia%20em%20ensino%20t%C3%A9cnico%20integrado
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G1 – TV Rio Sul: Palestra gratuita de neuromarketing é realizada em Angra
dos Reis, RJ
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/palestra-gratuita-deneuromarketing-e-realizada-em-angra-dos-reis-rj.ghtml
25/04
Baixada Fácil: Dia da Baixada Fluminense tem programação especial no
Shopping Grande Rio
http://baixadafacil.com.br/menu-cultural/dia-da-baixada-fluminense-temprogramacao-especial-no-shopping-grande-rio-4511.html
26/05
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino (CONTEE): Educação no mercado: Kroton vai às compras
http://contee.org.br/contee/index.php/2018/04/educacao-no-mercado-krotonvai-as-compras/
27/04
Baixada Fácil: Rede Baixada em Cena comemora o Dia da Baixada e os seus
10 anos com programação especial
http://baixadafacil.com.br/index.php?page=menu-cultural/rede-baixada-emcena-comemora-o-dia-da-baixada-e-os-seus-10-anos-com-programacaoespecial-4516.html
______________________________________________________________
01/04
Revista Revide: USP procura voluntários para pesquisa em Ribeirão Preto
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da Universidade de São
Paulo (USP) procura pessoas com dor nos ombros para avaliações de
reconhecimento e sensibilidade à dor. Procura também voluntários sem a dor
para
testes
comparativos.

O estudo precisa tanto de pessoas com dor nos ombros quanto aqueles sem
nenhum tipo de dor. E, para se voluntariar, é necessário ter 30 anos ou mais e
apresentar sintomas de dores nos ombros há pelo menos três meses.
Não poderão se inscrever aqueles que têm diagnóstico de fibromialgia,
síndrome de dor complexa regional, enxaqueca ou cefaleia tensional, síndrome
de fadiga crônica, disfunção temporomandibular, síndrome do intestino irritável,
lesão em chicote cervical, síndrome das pernas inquietas, transtornos de
ansiedade (como a síndrome do pânico), sensibilidade química múltipla e
depressão. Também não devem participar quem não pode fazer tratamento
fisioterapêutico ou que desenvolveram as dores por fraturas ou luxações.
Amanda Matias Barbosa, fisioterapeuta pesquisadora responsável pelo estudo,
diz que os mecanismos centrais da dor (sistema nervoso central) podem
oferecer respostas para tratamento e prognóstico das condições dolorosas no
ombro. Acredita-se que indivíduos com dores crônicas apresentam “alterações
no tempo de resposta e na porcentagem de acerto no teste de julgamento de
sensibilidade quando comparados a indivíduos sem dor no ombro”.
Além de Amanda, o trabalha é realizado com orientação da professora
Anamaria Siriani de Oliveira, da FMRP, e do professor Felipe José Jandre dos
Reis,
do
Instituto
Federal
do
Rio
de
Janeiro
(IFRJ).
Os
interessados
em
participar
devem
enviar
um
e-mail
para pesquisaombrousp@gmail.com. Os voluntários escolhidos receberão
uma cartilha com exercícios domiciliares.
03/04
PCI Concursos: IFRJ abre Processo Seletivo para Professores Substitutos
Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, seleção esta que tem
o objetivo de contratar Professores Substitutos.
Os docentes atuarão nas disciplinas de Fisioterapia do Trabalho; Práticas
Assistivas III; Estágio supervisionado IV; Estágio Supervisionado V; Introdução
a Biossegurança; Projeto de Intervenção - ACS (1 vaga) e Fisioterapia nas
disfunções neuro-músculo-esqueléticas III; Estágio Supervisionado II; Estágio
Supervisionado IV; Estágio Supervisionado V (1 vaga).
A jornada de trabalho a ser cumprida será de 40 horas semanais, de
acordo com o edital disponível em nosso site pra consulta.
O período de inscrição é de 3 a 12 de abril de 2018, no horário das 9h às
15h, na Secretaria da Direção Geral, Sala 103, Bloco A, Campus Realengo IFRJ, na Rua Carlos Wenceslau, nº 343.
A taxa de inscrição deste Processo Seletivo válido por um ano é de R$
50,00. Esta seleção terá como classificação as seguintes etapas Entrevista e
Análise Curricular.

06/04
Concurso News: IFRJ recebe inscrições para seletivo; prazo vai até 12 de
abril
O site não permite cópia.
13/04
Diário do Vale: IFRJ poderá vender produção
A Prefeitura Municipal de Pinheiral, através da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural, entregou na última quinta-feira (12), o Título do
Registro Provisório do Serviço de Inspeção do Município (S.I.M.) para dois
laboratórios do Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus Pinheiral.
***
Com isso, o Instituto pode dar início a produção do laticínio e apiário, e em
breve, passar a comercializar laticínios e produtos de seu apiário.
***
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira,
destacou que essa parceria entre o Poder Público e o Instituto Federal é
fundamental. “Agradeço esse convite de poder entregar esse certificado.
Também é um momento muito importante para nós. Os produtos da
agroindústria do Instituto sempre foram conhecidos no município e com esse
registro provisório eles poderão começar a produzir e apresentar a qualidade
dos seus produtos. E aproveito para reforçar essa proximidade da atual gestão
com o Instituto Federal. Nós, da Secretaria, estamos de portas abertas”,
declarou.
***
A médica veterinária e Fiscal do Serviço de Inspeção Municipal, Patrícia de
Queiroz R. Mattos, disse que o Registro Provisório tem o prazo de 6 meses,
após isso é concedido o Registro Definitivo. “O serviço de inspeção municipal,
controla a qualidade de produtos de origem animal e vegetal, monitorando e
inspecionando a higiene da industrialização e assim certificando com selo do
S.I.M. Ao mesmo tempo, também incentiva os pequenos produtores a saírem
da clandestinidade, transformando-os em empresários da área urbana e rural,
oferecendo aos consumidores alimentos com qualidade e segurança”, pontuou.
Produção
O Diretor Geral do Instituto, Reginaldo Soares, explicou que esse registro
permite o início da produção nesses laboratórios e apontou que para começar
a comercialização desses produtos depende apenas de questões ligadas a
Receita Federal. “Foi dado o primeiro passo. O que temos registrado no nosso
CNPJ é para ofertar educação e não para comercializar produtos. Hoje, falta
resolver apenas essa questão com a Receita Federal, que está em andamento,
para que aí sim, possamos comercializá-los”, enfatizou.
Aproximação
Reginaldo destacou ainda a importância dessa parceria com a Prefeitura
Municipal. “A aproximação dos poderes públicos é de suma importância,
principalmente nos momentos de crise. Receber esse registro hoje é uma
conquista para nós. Todas as cidades que possuem campus de escola técnica

e agrotécnica tem uma produção, mesmo que pequena, e esses produtos se
tornam símbolos, tanto da escola, quanto do município. A nossa cidade não
tinha e agora foi dado o primeiro passo para que venha a se construir isso”,
analisou.
Venda
O Diretor de Produção do IFRJ, Nelson Costa, comemorou a conquista e
garantiu que em breve a população poderá consumir os produtos produzidos
nesses laboratórios. “A gente vem lutando por essa legalização, para poder
comercializar nossos produtos há alguns anos. Como o secretário citou, esses
produtos são conhecidos em Pinheiral e as pessoas sempre perguntam quando
poderão consumi-los. Essa conquista é importante para nós e para a cidade de
Pinheiral também. O rótulo que estamos criando vem caracterizando e
envolvendo o município”, revelou.
Universidades
Na próxima quarta-feira (18) o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da
Câmara realiza um seminário sobre as instituições de ensino superior e o
desenvolvimento regional. O objetivo do seminário é discutir estratégias para a
criação de Centros de Desenvolvimento Regional a partir das instituições de
ensino superior.
Objetivo
O deputado Vitor Lippi (PSDB-SP), relator da publicação “Instituições de
Ensino Superior e Desenvolvimento Regional: potencialidades e desafios”,
disse que o estudo propõe uma política nacional para o tema, com as
instituições de ensino superior como protagonistas.Ele explicou que o objetivo
é juntar o conhecimento produzido dentro das universidades com as
necessidades da comunidade onde ela está inserida.
Centros
Já foram instalados três Centros de Desenvolvimento Regional: em Campina
Grande, na Paraíba; Campanha, no Rio Grande do Sul; e um terceiro no
sudoeste paulista. Durante o Seminário os participantes poderão conhecer a
experiência que está sendo realizada no Rio Grande do Sul.
Investimento
O secretário de educação superior do MEC, Paulo Baroni, destacou que uma
maior integração entre as instituições federais e as localidades onde elas estão
inseridas vai trazer desenvolvimento para as diversas regiões brasileiras sem
que precise ser feito um investimento muito alto de recursos. O seminário vai
contar com a presença de representantes das instituições de ensino superior,
do Ministério da Educação, do Ministério de Ciência e Tecnologia e de
parlamentares. Veja a programação completa aqui.
Foco Regional: IFRJ obtêm registro de inspeção sanitária de Pinheiral
O site não permite cópia.
19/04

O Globo: Pesquisadora questiona: 'Por que não colocar uma atriz trans no
papel?'
Bem que o querido Aguinaldo Silva, autor do “O sétimo guardião”, próxima
trama das 21h da TV Globo, avisou que ia ter polêmica, ao contar seu sonho
de ter, na novela, Renata Sorrah (foto) no papel de uma trans. Veja o que diz a
professora de Psicologia Jaqueline Gomes de Jesus, coordenadora do Odara,
grupo de pesquisa em Diversidade do IFRJ:
— Por que não colocar uma atriz trans no papel? Colocar uma mulher cis
gênero não é tão ruim quanto o que tem sido chamado de trans fake, que é um
ator cis homem como mulher trans. Mas, ainda assim, é uma nãorepresentatividade.
Diário do Vale: Volta Redonda realiza primeiro encontro do Fórum de Ensino
Superior
Volta Redonda – O primeiro encontro do FEES de Volta Redonda (Fórum
Estratégico de Ensino Superior) aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 19,
no teatro do Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal. Cada instituição apresentou o
perfil acadêmico, os projetos para 2018 e de que maneira pode ser realizada a
integração entre as universidades do município.
Além da Prefeitura de Volta Redonda, idealizadora do FEES, participam do
fórum a UFF (Universidade Federal Fluminense); IFRJ (Instituto Federal do Rio
de Janeiro); a UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda); UBM (Centro
Universitário de Barra Mansa); UGB (Centro Universitário Geraldo di Biasi); e a
Fasf (Faculdade Sul Fluminense). Atualmente, estima-se que há em torno de
40 mil acadêmicos em Volta Redonda.
O prefeito Samuca Silva comentou a realização do encontro. “É um momento
histórico. É um sonho que sai do papel e ganha a realidade. E essa realidade é
a melhoria de qualidade de vida da nossa população. Volta Redonda é um
celeiro de mão de obra intelectual com milhares universitários e devemos
aproveitá-los com parcerias”, destacou Samuca Silva
O vice-prefeito de Volta Redonda, Maycon Abrantes, destacou que o fórum é
uma maneira das instituições contribuírem ainda mais para Volta Redonda em
prol da população.
— Já é sabido que as unidades de ensino superior contribuem para cidade com
atendimentos à comunidade em diversas áreas como saúde, educação,
assistência social e direito. Vamos estreitar essa relação com a prefeitura —
disse o vice-prefeito, que citou a possibilidade de parceria na criação na
UniPop (Universidade Popular).
O coordenador do FEES, Carlos Rosa, que também é controlador geral do
município, frisou a importância do encontro e da união das unidades de ensino
superior para o desenvolvimento educacional e econômico de Volta Redonda.
“Uma ideia ousada do prefeito Samuca Silva que está saindo do papel e que
vai beneficiar todos: os universitários, a população, o governo municipal e as
próprias universidades”, disse Carlos Rosa.
Samuca Silva disse ainda que o foco principal do fórum é a população “Quem
escolhe as instituições de ensino são os estudantes. No Fórum, esquecemos
as disputas mercadológicas para pensar no bem-estar da comunidade. A
criação do Fórum está no nosso Plano de Governo, autenticada em cartório.

Porém, isso não aconteceria se não houvesse a colaborações das
universidades”, disse.
20/04
O São Gonçalo: Uma chácara perto de tudo. Empreendimento residencial
concilia conforto, área verde e infraestrutura no Sapê, em Niterói
Com a chegada de novos investimentos, a região do Sapê, no bairro
Pendotiba, em Niterói, tem atraído novos moradores que migram tanto do
próprio município quanto de cidades vizinhas. Mesmo em meio a instabilidade
econômica, boas notícias como o crescimento de 1% do PIB e a redução de
3,43% do valor de imóveis em Niterói, em 2017, vem sendo atrativos para
aqueles que querem dar mais um passo na realização do sonho da casa
própria.
Um desses investimentos é a Chácara Mariana, que está sendo construída na
Estrada Washington Luis, a apenas dois quilômetros de diversos serviços como
supermercados, bancos, farmácias, escolas - UMEI Vinícius de Moraes e
Escola Municipal Levi Carneiro - bares e postos de saúde, como a Policlínica
Regional
do
Largo
da
Batalha.
Outro atrativo do local é a direta convivência com ampla área verde, essencial
para quem não abre mão de morar em um lugar com tranquilidade, praticidade
e ao mesmo tempo em equilíbrio com a natureza. A cerca de apenas 15
minutos de carro, é possível chegar à zona sul da cidade, como a Praia de São
Francisco
e
outras
praias
da
região
oceânica.
"São quase 37 mil metros quadrados, parte deles (cerca de 15 mil metros
quadrados) compostos por área verde, vegetação, além de lazer, academia a
céu aberto, piscinas e sistema de segurança. São quatro edifícios de sete
andares cada, com dois elevadores. É possível escolher os apartamentos entre
três opções de plantas, sendo que todos possuem área privativa com dois
quartos, suíte e varanda. O empreendimento terá também 8 unidades (2 em
cada bloco) de um quarto adaptado para pessoas com necessidades
especiais . O empreendimento ainda oferece opção de parceria com empresa
de acabamentos, em que é possível receber o apartamento já mobiliado e
decorado",
explica
o
diretor
comercial
Ricardo
Campos.
Um dos primeiros compradores, Maurizio Tubenchalak, aposta no crescimento
e valorização do bairro com a construção do Chácara Mariana e encontrou no
empreendimento uma oportunidade para sair do aluguel. "O Sapê é um bairro
estratégico, do lado de Icaraí, do Largo da batalha, ou seja, consigo qualidade
de vida, lazer e escola pros meus filhos a preços muito mais acessíveis do que
eu teria nesses outros bairros, por exemplo. Além disso, é um plano familiar, já
que moro de aluguel hoje, mas não gostaria de sair do Sapê. Aqui tem um
"quê" de interior. Você vai a um comércio local e todo mundo te conhece, é
muito
bom",
conta
o
futuro
morador.
Bem ao lado do empreendimento, outra conquista para o bairro segue com as
obras em ritmo acelerado. O Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFRJ) deve ser entregue ainda no segundo semestre deste ano, e

terá capacidade para receber, inicialmente, 1,5 mil alunos do esino fundamental
à pós-graduação. As obras do terreno de aproximadamente 25 mil metros
quadrados foram iniciadas em novembro de 2015, com investimento de cerca
de R$ 12 milhões do governo federal em parceria com a Prefeitura de Niterói.
"Depois de totalmente concluído, o instituto terá capacidade para atender mais
de 5 mil alunos. Será um benefício mútuo, entre o novo empreendimento e a
escola, que serão 'vizinhos'", explica Ricardo Campos. Também a poucos
minutos da Chácara Mariana, está localizada a instituição filantrópica Casa
Maria de Magdala, que funciona desde 1991 no Sapê no atendimento de
pacientes HIV soropositivos e crianças portadoras de necessidades especiais.
"Com esses novos investimentos, imagino que o bairro será muito mais
valorizado. Com mais pessoas morando, consequentemente haverá mais
movimento, mais trânsito, mais segurança", aposta a diretora da instituição,
Diva
Delforge.
Além da proximidade com a natureza e principais serviços, a Chácara Mariana
tem condições especiais de pagamento e previsão de entrega das unidades em
até 30 meses após início das obras. "Temos parceria com o programa Minha
Casa Minha Vida, da Caixa Econômica, e corretores de três construtoras
disponíveis para atender no stand em horário comercial", acrescenta Ricardo
Campos.
Sapê - Crescimento em ritmo acelerado é como pode ser definida a situação
do Sapê atualmente. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), entre 2000 e 2010, a população da região cresceu a uma taxa
média anual de 0,70%. No município onde ela está situada, essa taxa foi de
0,60% e na região metropolitana, de 0,86%. Já no país, a taxa ficou em 1,17%
no mesmo período. Em 2010 viviam, no bairro, 7.194 pessoas segundo o
IBGE.
Outra boa notícia é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do
bairro, que, em 2010, era 0,720. Esse valor situa a região na faixa de
Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que
mais contribuiu para o valor foi a Longevidade, com índice de 0,827, seguida
de Renda, com índice de 0,701, e de Educação, com índice de 0,644.
IF Farroupilha: Campus Panambi recebe visita de comitiva do Rio de Janeiro
por ser referência em ensino técnico integrado
O modelo de curso técnico integrado ao ensino médio do IFFar
– Campus Panambi foi tomado como referência nacional e recebeu a visita de
uma comitiva do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) na tarde de quintafeira, 19/04. O propósito foi conhecer a estrutura curricular dos cursos técnicos,
em especial do técnico em química, cujos resultados da integração curricular
refletem positivamente na formação integral do aluno.
De acordo com o professor Marcelo Sierpe Pedrosa, Diretor de Ensino
Médio e Técnico do IFRJ – Campus Nilópolis, “pelo IFRJ estar em processo de
reformulação dos cursos técnicos de nível médio integrado, oferecidos
nos campi Rio de Janeiro, Nilópolis, São Gonçalo e Duque de Caxias,

procuramos o IF Farroupilha porque a instituição é considerada como
referência em integração curricular, em âmbito nacional”. Durante a visita os
representantes do IFRJ foram recebidos pelo Diretor de Ensino do IFFar
– Campus Panambi, Cléber Rubert, pela Coordenadora do curso Técnico em
Química, Aline Machado, e pela professora de físico-química, Lucilene Oliveira,
aos quais fizeram inúmeros questionamentos e esclareceram dúvidas sobre o
curso, sua matriz curricular e as atividades realizadas pelos alunos, com
especial ênfase na Prática Profissional Integrada (PPI).
Além de Marcelo Pedrosa, compuseram a comitiva o professor Thiago Matos
Pinto, futuro Diretor de Ensino Médio e Técnico do Campus Nilópolis,
Guilherme Siegfried Vergnano, Coordenador do curso Técnico em Química
do Campus Nilópolis, Sandra da Silva Vianna, docente do CampusNilópolis e
doutora na área de ensino integrado, e Anderson Rocha, Diretor de
Ensino Campus São Gonçalo.
23/04
G1 – TV Rio Sul: Palestra gratuita de neuromarketing é realizada em Angra
dos Reis, RJ
A palestra “Neuromarketing, a nova era do marketing” será realizada na quarta-feira
(25) em Angra dos Reis, RJ. O evento é gratuito e vai acontecer às 19h, no Shopping
Piratas, na Estrada das Marinas, nº 200, no bairro Praia do Jardim.
De acordo com o Sebrae-RJ, durante a palestra, empresários e colaboradores
poderão entender melhor como a cabeça funciona na tomada de uma decisão, a
influência da idade e do gênero no momento da compra, enfim, como usar as
ferramentas do neuromarketing para melhorar o atendimento e chegar ao coração e
ao bolso do consumidor.
A atividade será conduzida pela consultora Ana Cláudia Peixoto, professora do Curso
de Vendas do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e jornalista especializada em
Marketing e Comunicação Empresarial, com formação em Neuromarketing, Coaching
e Análise Comportamental.
As vagas são limitadas. Para se inscrever, os interessados devem ligar para (24)
3365-2799.
25/04
Baixada Fácil: Dia da Baixada Fluminense tem programação especial no
Shopping Grande Rio
Em comemoração ao Dia da Baixada Fluminense, comemorado em 30/04, o
Shopping Grande Rio antecipa os festejos e traz para o público, entre os dias
27 e 30 de abril, uma programação especial. Entre as atrações estão: tarde de
autógrafos do livro Os Meninos de Cândido; Academia de Letras de São João
de Meriti; apresentação de danças; sarau; e Orquestra Sinfônica da Baixada
Fluminense - os Violinos do Amanhã.
Com a proposta de reunir quem faz cultura na Baixada, região que possui um
vasto patrimônio de valores naturais, culturais, históricos, econômicos,
humanos e sociais, o empreendimento oferece três dias de atividades
diferenciadas aos visitantes. A agenda inicia na sexta (27), com a escritora

Stela Caputo para uma tarde de autógrafos sobre o livro Os Meninos de
Candido, obra que traz diversas vozes na luta contra o racismo. A atração
poderá ser conferida das 16h às 18h, no Espaço Colabore.
O sábado (28) contará com uma programação cultural em parceria com a
Academia de Letras de São João de Meriti que, das 16h às 20h, promove no
Espaço Colabore apresentação de sax; dança do ventre; recital de poesias,
com o poeta Marcio Rufino; documentário O Evangelista, do cineasta Ricardo
Rodrigues; presença do artista plástico Josué Valentim, apresentando suas
telas; palestra com o jornalista e fotógrafo Paulo Santos, autor do livro Baixada
em Preto e Branco; desfiles afro; entre outros.
No domingo (29), às 16h, a Praça de Eventos Principal do Shopping Grande
Rio se encherá de música com a apresentação da Orquestra Sinfônica da
Baixada Fluminense e os Violinos do Amanhã, gratuitamente. No repertório, o
público poderá conferir músicas tradicionais dos principais intérpretes
brasileiros.
Encerrando a programação, a segunda-feira (30) traz a Feira de Artesanatos
com artesãs de São João de Meriti.
Toda programação é aberta ao público, com entrada gratuita.
Para a gerente de Marketing do Shopping Grande Rio, Tatiane Mancebo, nada
melhor que celebrar o Dia da Baixada com uma programação feita por artistas
da região. “Queremos brindar a data dando oportunidade para que artistas do
entorno mostrem sua arte, sendo vitrine para nosso público”, disse.
26/05
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino (CONTEE): Educação no mercado: Kroton vai às compras
O Brasil é verdadeiramente o país dos contrastes. Tanto que, apesar de ser
pobre no investimento público em educação, é o país que possui o maior grupo
educacional do mundo! Grupo que acaba de expandir seus negócios
comprando um de seus principais concorrentes por módicos R$ 4,56 bilhões.
A compra do Somos Educação (antiga Abril Educação) pela Kroton
Educacional não pode ser vista apenas como mais uma operação no mercado,
mas deve ser avaliada pelo que significa de risco à educação como projeto
público nacional, direito assegurado na Constituição Federal.
A provocação foi feita pelo professor João Carlos Escosteguy Filho, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). Cerca de
20% dos estudantes brasileiros estão matriculados na rede privada de
educação. Seria tolo pensar que negócios como o que discutimos não tenham
como objeto a ampliação desse percentual. Melhor ainda: ampliação do

mercado privado através de seu subsidiamento com recursos públicos. Como
já se faz na educação superior.
Não estamos tratando de uma alucinação, mas de uma possibilidade bastante
provável, consideradas as presentes manifestações do MEC e da ala privatista
da educação no Congresso Nacional.
Mês passado denunciamos o Ministério da Educação por suspender o Custo
Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), medida que garantiria recursos mínimos para o
ensino básico. Ao mesmo tempo, criticamos a sugestão de que até 40% da
educação média passasse a ser oferecido na modalidade não-presencial,
medida proposta pelo Conselho Nacional de Educação com base na
antirreforma do Ensino Médio.
De um lado, enfraquece-se a infraestrutura pública da educação básica. De
outro, barateiam-se as suas condições de provimento, tornando-as mais
atrativas para o empreendimento privado, que pode investir o mínimo possível
e reduzir seus gastos com professores.
Para confirmar esta afirmativa basta olhar em volta. A Kroton esteve para
comprar a universidade Estácio de Sá no decorrer de 2016, operação afinal
frustrada pelo Cade. O negócio já previa a demissão de funcionários, como
noticiado à época . Aliás, a Estácio é a mesmíssima instituição que demitiu um
batalhão de professores logo após a aprovação da reforma trabalhista.
De outro modo, a Kroton torna-se beneficiária do governo federal por mais uma
via. Isso porque assumirá o controle de editoras como a Scipcione e a Saraiva,
especializadas em livros didáticos e, portanto, com acesso a cerca de 33
milhões de estudantes de escolas públicas, influenciando diretamente o próprio
oferecimento dos conteúdos.
Isso em tempos de Escola sem Partido e outras bandeiras perversas. Que,
como bem lembra o já referido professor Escosteguy, são constantemente
defendidas por Eduardo Mufarej, por sua vez sócio da Tarpon Investimentos,
que, aliás, controlava a Somos Educação – um círculo perfeito!
Educação não é mercadoria. É direito. Caso não recuperemos a iniciativa de
defendê-la ante o assalto do setor privado, a educação corre o risco de em
breve se tornar um outro produto qualquer, como a cerveja Budweiser ou o
Burguer King – marcas de propriedade do brasileiro José Paulo Lehman,
também dono da rede de ensino privado Eleva. Como se vê, nem é mais o
caso de fechar o círculo, mas de impedir a sua quadratura!
27/04
Baixada Fácil: Rede Baixada em Cena comemora o Dia da Baixada e os seus
10 anos com programação especial

Para celebrar o Dia da Baixada (30 de abril) e os 10 anos da Rede Baixada em
Cena – que reúne 18 coletivos da Baixada Fluminense – o Sesc realiza uma
programação especial, o “Encontro com a Rede Baixada em Cena”, no dia
29/04, na unidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação faz
parte do “Sesc Territórios”, iniciativa da instituição que promove a visibilidade e
o incentivo à produção de artistas locais.
O “Encontro com a Rede Baixada em Cena”, vai contar com cinco esquetes, de
diferentes linguagens, apresentadas por cinco coletivos que integram a Rede;
seguida por uma oficina debate sobre “O fazer teatral na Baixada Fluminense”
A proposta é discutir desafios, estratégias e conquistas que envolvem o
processo cultural da produção teatral na região. “É fundamental perceber que a
Baixada Fluminense tem grupos de pesquisa, e que estes dialogam com o que
há de mais contemporâneo na linguagem teatral no mundo”, destaca Lino
Rocca, co-fundador da Rede.
Em seus 10 anos, a Rede se propõe a monitorar a efetivação de políticas
públicas de cultura, bem como ampliar e mobilizar a circulação de espetáculos
e grupos da região. Em sua trajetória, a Rede já realizou diversas mostras
pelas cidades da Baixada Fluminense. Desde 2016, também tem realizado
mostras no Rio. Em 2017, foi contemplada com o Prêmio Shell, na categoria
Inovação, por seu trabalho de articulação e de conscientização política e
participativa de artistas e produtores teatrais.
Confira a programação:
16h- Esquetes
Tudo Menos Beterraba
Grupo Cultural Cochicho na Coxia – Mesquita/RJ
O Melodrama conta a história de Dora, uma jovem mulher de vida cotidiana
dedicada ao lar e ao marido, que ao assistir um espetáculo vê sua vida
encenada. Ela terá que escolher entre uma vida perfeita, oferecida por um
personagem de ficção, ou a realidade que já conhece e é demasiadamente
imperfeita.
Meio musical
Trupe do M.E.R.D.A. (Movimento em Razão da Arte) – Nilópolis/RJ
Um grupo de jogadores. Manchetes de um jornal. Improviso. Público. Uma
bancada de telejornal. Os atores constroem o espetáculo com a ajuda do
público através de sorteio e a dramaturgia vai sendo criada ao mesmo tempo
em que números musicais se encaixam à narrativa.

Parem de nos matar!
Grupo Artesão – Nova Iguaçu/RJ
Um ator, uma plateia e um desabafo. É sobre racismo e genocídio, que a
narrativa do ator/personagem Daniel Motta traz a quem o escuta. Até quando
veremos jovens morrer todos os dias? Até quando testemunharemos jovens
negros morrerem todos os dias? Até quando noticiaremos a morte desses
mesmos jovens, negros e pobres em todos os noticiários diariamente? Essa
investigação de estrutura cênica, busca a reflexão anticatártica sobre esse
tema vivido cotidianamente pelo nosso povo miscigenado.
Panchito Gonzalez
Cia. Atores da Fábrica – Nova Iguaçu/RJ
A cena conta a história de Panchito Gonzalez, que ao se ver na posição de pai
de família, decide desistir do seu sonho de se tornar engenheiro e vai atrás de
um emprego em uma Empresa Transoceânica de Carnes, sugerida pelo tio
deputado da sua esposa. Neste novo emprego, Panchito se vê tendo que lidar
com situações que mexem com suas opiniões éticas e morais.
Performance Roda...Rodar...Rodei...
CETA – Centro Experimental de Teatro e Artes – Nova Iguaçu/RJ
É inspirada no poema/conto "Tranças de Maria" de Cora Coralina e feita de
cânticos e danças circulares com participação dos presentes (convidados)
instalando uma nova relação ativa e testemunhal do público e realizada ao ar
livre em espaços pré-selecionados.
17h Coffee break
17h30 Oficina: “O fazer teatral na Baixada Fluminense”
Leandro Santanna
Cia. Teatral Queimados Encena – Queimados/RJ
Ator, produtor teatral e presidente do Fórum de Gestores de Cultura da
Baixada. Além de participar em diversos espetáculos teatrais do cenário
carioca como “Favela, o musical”, participou em produções televisivas como
Linha Direta, Malhação, Força Tarefa, Cama de Gato e Caça Talentos, além de
já ter participado de diversos filmes, entre os quais está o longa-metragem
"Preto no Branco", com roteiro e direção de Ronaldo German.

Cesário Candhí
Cia. de Arte Popular – Duque de Caxias/RJ
Ator, dramaturgo, diretor, produtor, animador cultural e fundador da Cia. de Arte
Popular, de Duque de Caxias, que este ano completa 21 anos de existência.
Há 25 anos, se tornou ator profissional pela Escola de Teatro Profissional
Retiro dos Artistas. Desde então, atuou em mais de 30 espetáculos, dentre os
mais recentes e em cartaz “A Incrível Peleja de Simão e a Morte”, “O Pastor”,
“A Farsa do Amor Acabado” e “Meias Verdades”.
Jessica Meirelles
Cia. Teatro Baixo – Nova Iguaçu/RJ
Atriz, diretora e dramaturga. Começou a multiplicar na área de jogo de cena e
assistente de produção cultural através do Grupo Nós do Morro- Nós da
Baixada em 2007. Formada pelo Grupo Nós do Morro-Nós da Baixada, de2005
a2014. Seus mais recentes trabalhos são: A Caravana – Delírio em 1 Ato, pela
Cia Teatro Baixo (2017), indicada à atriz coadjuvante no Festival Cenáculo do
mesmo ano; Inimigo do povo de Henrik Ibsen, pela Cia. Código de artes
Cênicas (2016); Amor em Tempos Seca, pela Cia. Teatro Baixo (2015). Toda
Nudez Será Castigada de Nelson Rodrigues, direção de Marcos Covask;
(Melhor atriz coadjuvante no 35°Festival de Teatro da Fetaerj – 2013).
Juliana França
Grupo Código – Japeri/RJ
Graduada em Filosofia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) – ênfase em pesquisas nas áreas de Estética e Gênero – e
mestranda em Filosofia pela mesma universidade. Desde 2014, frequenta o
curso de extensão Seminários Teatrais na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UniRio). Como atriz, atuou em diversos trabalhos teatrais e
audiovisuais. Em 2015, foi indicada a melhor atriz pela atuação em “Naquele
Instante” no 37o Paschoalino, realizado pela FETAERJ. Em 2016, ganhou o
prêmio de melhor atriz coadjuvante pela atuação no espetáculo “Inimigo do
Povo”, no V Festival Nacional de Teatro de Duque de Caxias/RJ e no Festival
Violeta de Prata/RJ. Atualmente é professora de Filosofia e coordenadora
artística do Grupo Código.
Leandro Fazolla
Cia. Cerne – São João de Meriti/RJ

Ator, produtor teatral e crítico de arte. Mestre em Arte e Cultura Contemporânea
na linha de pesquisa História, Teoria e Crítica de Arte (UERJ). Bacharel em
História da Arte (UERJ). Produtor e membro fundador da Cia Cerne. Idealizador
e diretor do Festival Cenáculo de Teatro. Foi editor executivo da revista de
artes visuais DASartes por 3 anos, para a qual ainda colabora com textos e
críticas sobre Artes Visuais e teatro. Conquistou diversos prêmios de melhor
ator pelos espetáculos “Chiquinho”, “Nossinhora da Kombi”, “Ainda Aqui” e
“Joio”, além do Prêmio Baixada na categoria Produção Teatral em 2017.
Lino Rocca
CETA (Centro Experimental de Teatro e Artes) – Nova Iguaçu/RJ
Diretor e pesquisador independente. Bacharel em Artes Cênicas pela UNIRIO e
Pósgraduado em Produção Cultural pelo IFRJ. Fundador do Festival Baixada
Encena que originou a Rede Baixada em Cena, em 2008. Dirigiu os
espetáculos “Perdoa-me por amar” e “O amor de Dom Perlimpim com Belisa”.
SERVIÇO:
Sesc Territórios – Encontro com a Rede Baixada em Cena
Data: 29 de abril
Horário: 16h
Local: Sesc São João de Meriti (Av. Automóvel Clube, 66 - Centro, São João de
Meriti - RJ)
Entrada gratuita
Classificação Livre

