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O São Gonçalo: Movimento Pró-Barcas em São Gonçalo se reúne no Boaçu
http://www.osaogoncalo.com.br/geral/53294/movimento-pro-barcas-em-saogoncalo-se-reune-no-boacu
09/08
Mais Minas: 20º FESTCURTABLASH começa nesta sexta (10) com programação extensa
e gratuita
https://maisminas.org/20o-festcurtasbh/
12/08
Diário do Vale: Prestando contas em Pinheiral
https://diariodovale.com.br/mosaico/prestando-contas-em-pinheiral/
13/08
A Voz da Cidade: Empresários do setor metalmecânico da região participam do
RoadShow Instituições de Ensino
https://avozdacidade.com/empresarios-do-setor-metalmecanico-da-regiaoparticipam-do-roadshow-instituicoes-de-ensino/
A Voz da Cidade: Escola Municipal Luiz Marinho Vidal retorna aulas com grandes
projetos
https://avozdacidade.com/escola-municipal-luiz-marinho-vidal-retorna-aulas-comgrandes-projetos/
14/08
Instituto Benjamin Constant: Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do
MEC visita o IBC
http://www.ibc.gov.br/component/content/article?id=717
15/08
Diário do Vale: Parque do Ingá
https://diariodovale.com.br/mosaico/parque-do-inga/

17/08
O Dia: Samba no Méier comemora aniversário de Candeia e Marcus Garvey
https://odia.ig.com.br/diversao/2018/08/5567510-samba-no-meier-comemoraaniversario-de-candeia-e-marcus-garvey.html
22/08
Diário do Vale: UniPop abre matrículas em Volta Redonda
https://diariodovale.com.br/tempo-real/unipop-abre-matriculas-em-volta-redonda/
Faculdade Sul Fluminense: UniPop abre matrículas nesta quinta-feira em Volta
Redonda
http://www.fasfsul.com.br/unipop-abre-matriculas-nesta-quinta-feira-em-voltaredonda/noticia/110
27/08
Baixada Fácil: Marcão Baixada se apresenta em universidade de Nilópolis
http://baixadafacil.com.br/menu-cultural/marcao-baixada-se-apresenta-emuniversidade-de-nilopolis-4627.html
28/08
TV Rio Sul – Sul do Rio e Costa Verde: Abertas inscrições para evento gratuito de
Tecnologia da Informação em Três Rios, RJ
https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2018/08/28/abertas-inscricoespara-evento-gratuito-de-tecnologia-da-informacao-em-tres-rios-rj.ghtml
Baixada Fácil: Alerj aprova passe livre no transporte intermunicipal para alunos dos
ensinos técnico e superior
http://baixadafacil.com.br/cursos/-alerj-aprova-passe-livre-no-transporteintermunicipal-para-alunos-dos-ensinos-tecnico-e-superior-4629.html
30/08
Instituto Chico Mendes (ICMBio): Alunos concluem curso promovido pela APA Cairuçu
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9931-alunos-concluemcurso-promovido-pela-apa-cairucu
SEGS: Ecologia industrial: livro aponta caminhos para o descarte e reaproveitamento
de resíduos da indústria
https://www.segs.com.br/demais/132975-ecologia-industrial-livro-aponta-caminhospara-o-descarte-e-reaproveitamento-de-residuos-da-industria

04/08
O São Gonçalo: Movimento Pró-Barcas em São Gonçalo se reúne no Boaçu
O sonho de uma estação das barcas em São Gonçalo ainda continua vivo. Na última
quinta, aconteceu a primeira plenária popular contra a atual licitação do transporte
aquaviário para o Estado do Rio de Janeiro no auditório do Colégio Municipal Castello
Branco, no Boaçu. Além de políticos, o evento contou com a presença de membros do
Fórum de Acompanhamento do Orçamento, Fórum de Mobilidade Urbana da Região
Metropolitana e da Federação das Associações de Moradores de São Gonçalo.
“Essa iniciativa tem como objetivo dialogar com a população e sensibilizar o poder
público sobre essa situação”, disse Geovano Santos, do Fórum de Acompanhamento
do Orçamento, que ofertará o curso de ‘Introdução A Economia Política ao Orçamento
Público’ no final deste mês no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), em Neves.
O deputado estadual Flávio Serafini, que é presidente da ‘Frente Parlamentar em
Defesa do Transporte Aquaviário’ na Alerj, foi um dos debatedores e mostrou
indignação com os termos do edital que está suspenso e passará pela análise do
Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). “Nos preocupa muito uma licitação que não
prevê investimento de uma nova linha, que no caso seria em São Gonçalo, e a
possibilidade de um monopólio cruzado, ou seja, a mesma empresa que explora o
pedágio na Ponte Rio-Niterói ou a travessia de ônibus também pode ser a
concessionária do serviço das barcas. Isso pode significar que esta companhia pode
não ter interesse em investir no modal (aquaviário) por buscar um equilíbrio financeiro
entre outros modais que administra”, comentou Serafini.
Já o vereador gonçalense Armando Marins, que presidiu no município duas audiências
sobre o tema, afirmou que a mobilização pró-barcas na cidade será de grande valia
como pressão na esfera política. “Estou nessa luta, desde 2012, e creio que a força de
mobilizações como esta (plenária popular no Boaçu) será determinante para
embargarmos esse edital sem a criação de um terminal em São Gonçalo”, finalizou
Marins, que também entrou com uma ação contra o atual edital.
09/08
Mais Minas: 20º FESTCURTABLASH começa nesta sexta (10) com programação extensa
e gratuita
O site não permite cópia.
12/08
Diário do Vale: Prestando contas em Pinheiral
O deputado federal Alexandre Serfiotis reuniu amigos e parceiros políticos na última
sexta-feira, 10 de agosto, em Pinheiral.
O encontro a fim de prestar contas sobre os resultados do seu mandato na cidade
lotou o Clube Água Viva, no Centro.

“Com muitas lutas, emendas parlamentares que beneficiam a população como um
todo e apoio constante do governo municipal, conseguimos 8 milhões de verbas
destinadas ao município de Pinheiral”, informou Serfiotis.
O encontro contou com a presença do prefeito Ednardo Barbosa, secretários, líderes
comunitários, além de presidentes de associações de moradores e residentes de
diversos bairros da cidade que puderam prestigiar e conversar com o parlamentar.
Emendas
Alexandre Serfiotis contou que do total de R$ 8 milhões, mais de R$ 4,5 milhões foram
destinados a Educação da cidade, com destaques para as verbas destinadas ao
pagamento das contas (2017) do polo do IFRJ e também para a conclusão das obras do
novo prédio do campus. “Este instituto traz conhecimento para diversos alunos do sul
do estado e também de outros lugares que através do SISU podem ingressar na
graduação de Licenciatura da Computação, além de cursos técnicos e de extensão”,
conclui. Além disso, foram destinadas verbas também para a retomada das obras da
Unidade de Educação Infantil no Parque Maíra, além do desbloqueio da obra para
construção de escola infantil do Programa Pró Infância Tipo B MI, no bairro Cruzeiro,
tudo isso através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
13/08
A Voz da Cidade: Empresários do setor metalmecânico da região participam do
RoadShow Instituições de Ensino
Teve início neste mês e segue até novembro setembro o Roadshow Instituições de
Ensino, com foco em inovação, tecnologia e desenvolvimento. O objetivo é apresentar
às empresas os recursos disponíveis para o desenvolvimento de produtos inovadores
dentro da região. Estão envolvidos empresários do setor metalmecânico da Região Sul
Fluminense, que estão tendo a oportunidade de participar.
Na primeira rodada do evento, a visita aconteceu na última quarta-feira, 8, no Centro
Universitário de Barra Mansa (UBM) e no Centro Universitário Geraldo de Biasi (UGB),
em Volta Redonda. De acordo com os organizadores, por meio de visitas gratuitas, o
setor produtivo está tendo a chance de conhecer os recursos materiais, técnicos e
humanos das instituições de ensino presentes na região.
A ação é uma realização do APL Metalmecânico do Médio Paraíba Fluminense,
formado pela Firjan, Metalsul, Sebrae e Sedeis, em conjunto com as instituições de
ensino superior e técnico da região. Maiores informações pelo e-mail
firjan.sulfluminense@firjan.com.br ou pelo telefone (24) 3340-6550.
PROGRAMAÇÃO
No próximo dia 28, uma terça-feira, os empresários irão se reunir na sede do Instituto
Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), em horário a ser definido, localizado na Rua Antônio
Barreiros, 212, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. Mo mesmo dia
haverá evento também no Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), na
Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, 1325, em Três Poços. O horário também ainda não
foi definido.

Para o dia 19 de setembro está programado encontro na Universidade Federal
Fluminense (UFF), no campus na Avenida dos Trabalhadores, 420, no bairro Vila Santa
Cecília, sem horário definido. No mesmo dia será na sede da Firjan Senai Volta
Redonda, localizado na Avenida Pedro Lima Mendes, 490, no bairro Aeroclube.
Já no 17 de outubro o encontro será realizado na Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN), na Rodovia Presidente Dutra, s/nº, KM 306, Agulhas Negras, em Resende. No
mesmo dia também na sede da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB), na Avenida
Cel. Professor Antônio Esteves, 1, no Campo de Aviação, em Resende.
No dia 13 de novembro, os empresários irão se reunir na Universidade de Vassouras
(UV), na Avenida Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº 280, no Centro de
Vassouras. Haverá encontro também na Faculdade Sul Fluminense (FASF), na Rua
Alberto Cunha Rodrigues, 39, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.
Interessados em participara dos próximos encontros devem entrar em contado com a
Assessoria de Imprensa e Conteúdo da Firjan no telefone (24) 3345-4324 ou pelo email imprensa.sul@firjan.com.br e site
A Voz da Cidade: Escola Municipal Luiz Marinho Vidal retorna aulas com grandes
projetos
A volta as aulas na Escola Municipal Luiz Marinho Vidal, na Jaqueira, em Piraí estão
recheadas de novidades. A diretora Cláudia Santos, já se prepara para continuar a
realizar os projetos da escola. Um deles é o projeto ‘Superando Limites: somos todos
iguais’ já se prepara para receber na escola atletas olímpicos e paralímpicos para
conversar com os alunos sobre motivação, superação e autoestima.
Em 2018 a escola já recebeu os atletas da equipe sub-20 do Voltaço, Glauber (exBotafogo/RJ e Volta Redonda), Prof. Thiago Aprígio (Técnico das divisões de base do
Botafogo/RJ), Fábio Bordignon (Atletismo), medalha de prata nos jogos Rio 2016, os
altetas militares Maik Santos (Handebol), Jaqueline Ferreira (Levantamento de Peso) e
Patrick Lourenço (Boxe) que estiveram nos jogos olímpicos Rio 2016. A escola está em
contato com vários atletas para que possam visitar a escola entre agosto e novembro
deste ano. Desde 2014 já visitaram 51 personalidades do esporte entre atletas e
professores de educação física de forma gratuita.
Já o Projeto ‘Movimento Verde: da educação ambiental à inclusão social’ vai realizar
várias ações de educação ambiental. Com o objetivo de realizar as transformações na
comunidade da Jaqueira e que os alunos sejam multiplicadores do conhecimento de
educação ambiental, os alunos, funcionários e professores se preparam para a
realização de muitas oficinas, palestras, teatros e visitas-técnicas em áreas verdes
urbanas. “Muitas ações já estão programadas pela equipe de professores da educação
infantil ao 9º ano do ensino fundamental. Entre as ações estão à criação de uma horta,
oficinas de reciclagem, bonsay e plantio. Os alunos terão uma atividade de contação
de história com temas ambientais. Os professores realizarão várias ações com os
alunos dentro de sala de aula dentro do próprio conteúdo curricular de cada
disciplina”, destaca a diretora.
Além destas ações, os alunos irão realizar ações práticas com visitas-técnicas no Sesc
(Barra Mansa/RJ e Nogueira em Petrópolis/RJ), Pedra Selada, em Resende/RJ, Pão de

Açucar, Museu do Amanhã, AquaRio, Planetário da Gávea, Uaná Etê Jardim Ecológico
em Vassouras/RJ, em Petrópolis/RJ eles irão no Palácio Quitandinha e Museu Imperial.
“A escola não recebe nenhuma verba de patrocínio para a realização dos projetos,
apenas recebe ações sociais e educativas de empresas e instituições parceiras que
acreditam no trabalho da direção da escola de Piraí. Entre as empresas que acreditam
nas ações da escola estão: Ministério do Meio Ambiente, Polícia Federal, Polícia Militar
do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Eco
Óleo (Volta Redonda), Tribeca Macadâmia (Piraí) e SESC RJ (Unidade Barra Mansa).
Como ferramentas de trabalho da educação ambiental a escola utiliza os esportes de
aventura como treccking, montanhismo, slackline, muro de escalada e trilhas
ecológicas para os ensinamentos”, citou Cláudia, acrescentando que a o projeto é
coordenado pelos professores de educação física Fernando Marlos e Glauber
Guardengui.
De acordo com o professor Fernando Marlos, os projetos dão certo pelo fato de dois
importantes motivos. “O primeiro é que a equipe da escola é muito criativa e
competente para a realização das ações. E o segundo motivo é que nós não pedimos
dinheiro para nenhuma empresa, apenas pedimos ações sociais e educativas, o que
facilita muito o apoio das empresas e instituições que nos ajudam. Não temos nenhum
patrocinador para os nossos projetos”.
14/08
Instituto Benjamin Constant: Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do
MEC visita o IBC
Romero Portella Raposo Filho veio acompanhado do reitor e da pró-reitora de
Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciëncia e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ), Rafael Almada e Cristiane Henriques de Oliveira.
A visita foi ontem (13) à tarde. Os três visitantes foram recebidos pelo diretor-geral do
IBC, João Ricardo Mello Figueiredo e outros membros da direção do Instituto. Todos
percorreram as instalações do Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e de
Reabilitação (DMR), em especial o setor de aulas do curso técnico subsequente de
massoterapia, oferecido em parceria com o IFRJ. De lá, a comitiva se dirigiu à clínica
onde os alunos do curso têm a oportunidade de estagiar quando completam os
estudos.
Em seguida, os visitantes conheceram um pouco do trabalho realizado com os
reabilitandos na oficina de cerâmica - outra área em que a direção do IBC pensa atuar
no ensino técnico profissionalizante.
À saída da oficina, foi montada uma pequena mostra dos materiais didáticos
produzidos pelo Instituto e distribuídos para instituições que trabalham com a
educação de pessoas com deficiência visual. O secretário, que não conhecia ainda o
Instituto, ficou impressionado com a amplitude do trabalho realizado.
O diretor-geral do IBC falou sobre a necessidade de ampliar a formação de professores
na área da deficiência visual, de forma a garantir a inclusão efetiva dos alunos cegos e
com baixa visão no sistema regular de ensino, coisa que ainda está longe de acontecer,
segundo ele. "Em 2016, oferecemos uma capacitação aos servidores dos Institutos

Federais de Brasília, Maranhão, Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro. Entendemos
que precisamos dar continuidade a este projeto, estendendo-o a toda a Rede Federal",
disse João, referindo-se ao Projeto Capacita Brasil.
O secretário Romero Raposo Filho reconheceu a importância do papel do Instituto e
disse apoiar inteiramente a proposta da gestão de passar a oferecer o ensino médio
profissionalizante. "Caberá à gente, lá na Setec, encontrar a melhor forma de tornar
esse processo sustentável para o IBC, não só para que ele amplie o atendimento que já
dá à pessoa com deficiência visual, como também apoiando as instituições da Rede
Federal em todo o País nesta questão da inclusão", concluiu.
15/08
Diário do Vale: Parque do Ingá
O secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Maurício Ruiz, se reuniu nesta
semana com representantes de diversas universidades para tratar sobre um programa
de voluntariado do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, maior área
verde do município.
Além do programa, os universitários poderão participar da construção do Plano
Municipal da Mata Atlântica de Volta Redonda.
“O voluntariado do parque é uma iniciativa que se alinha com o movimento nacional
de inserção social nas unidades de conservação. A gente vai seguir essa linha aqui em
Volta Redonda lançando um cadastro municipal de voluntários para realizar todo tipo
de ação dentro dos parques” disse o secretário.
Segundo Maurício Ruiz as ações que serão desenvolvidas através desse voluntariado
vão desde o apoio na abertura e sinalização de trilhas, reformas de estruturas até na
elaboração de estudos temáticos, avaliações, de zoneamento ambiental, entre outros.
‘Mão na massa’
“É uma mão na massa para ajudar o parque de todas as maneiras. Queremos fazer isso
de forma coletiva e participativa. Serão dois tipos de trabalho voluntário. Um que
estamos chamando de ‘voluntários mão na massa’ que é ligado às intervenções na
unidade de conversação, com todo tipo de apoio na gestão da unidade e o ‘voluntário
técnico’ que é aquele das universidades que vão poder colaborar na elaboração dos
estudos para a gestão ambiental”, explicou o secretário.
Voluntários
Os voluntários técnicos das universidades, de acordo com o secretário, servirão para
ajudar na elaboração de estudos temáticos que são fundamentais para a gestão
ambiental do município como o Plano Municipal da Mata Atlântica, Plano de Manejo
do Parque do Ingá e o Plano Municipal de Arborização Urbana.
Presença
Estiveram presentes na reunião representantes da FOA (Fundação Oswaldo Aranha),
do UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), do IFRJ (Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro), da Uff (Universidade Federal Fluminense) e do
Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro).
17/08
O Dia: Samba no Méier comemora aniversário de Candeia e Marcus Garvey
Rio - O dia 17 de agosto abriga a feliz coincidência de ter trazido ao mundo dois grandes nomes
da luta do povo preto: Antonio Candeia Filho e Marcus Mosiah Garvey. E para celebrar a data
o samba de partido alto e a música jamaicana serão a trilha para o retorno do Leão Etíope do
Méier à Praça Agripino Grieco, no Méier, neste domingo.
O evento também terá um bate-papo para falar dos homenageados. Falarão sobre
Candeia, a mestranda em Educação (UFRRJ) e pós-graduada em Ensino de Histórias e
Culturas Africanas e Afro-brasileiras pelo IFRJ, Juliana Correia, e o ator, produtor,
diretor de cinema, teatro e TV, Luiz Antonio Pilar.
Já para falar sobre o jamaicano Garvey, estará presente o professor, escritor e
pesquisador do Leafro (UFRRJ), Renato Nogueira. Ao final do bate-papo acontecerá o
set de música jamaicana com DJ Pedro Paulo e roda de samba desamplificada com o
grupo Samba da Casa Amarela.
22/08
Diário do Vale: UniPop abre matrículas em Volta Redonda
Volta Redonda – A Universidade Popular (UniPop) de Volta Redonda abre nesta quintafeira, dia 23, as matrículas para 300 vagas em cursos e atividades que serão
promovidos na sede da UniPop, no bairro Eucaliptal. O anúncio foi feito na manhã
desta quarta-feira, dia 22, durante reunião do Fórum Estratégico de Ensino Superior de
Volta Redonda, realizada no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no
bairro Aterrado.
O prefeito Samuca Silva participou da reunião e reforçou a importância do fórum para
a melhoria da qualidade do ensino superior em Volta Redonda.
-A Unipop é a primeira universidade municipal popular do Brasil e a comunidade do
Eucaliptal e regiões próximas precisam da atenção do poder público. O fórum das
universidades é fundamental para esse projeto – concluiu.
O gestor da UniPop, Eduardo Dessupoio Moreira Dias, explicou que o encontro serviu
para formalizar as ações e procedimentos da universidade popular.
-Vamos abrir as portas no dia 3 de setembro. As atividades que temos agora são
iniciais. Em breve, teremos mais cursos e outras atividades, e estaremos com um site e
nas redes sociais, informando à população – explicou Eduardo Dessupoio, lembrando
que a comunidade também pode oferecer propostas de ações.
-Estamos abertos para receber sugestões da própria comunidade- disse.
As inscrições poderão ser realizadas na sede da UniPop (Rua João Haasis, 50,
Eucaliptal) ou pelo telefone 3339-2468, das 9h às 17h. A universidade funcionará no
prédio do antigo Colégio Maranhão, que teve suas atividades encerradas e o prédio foi

cedido à prefeitura pelo Governo do Estado. O espaço conta com salas de aula, de
informática, multiuso, biblioteca, entre outras.
Serão realizadas ações pontuais, como palestras e mini-cursos, e ações permanentes,
como pré-vestibular, aulas de esporte e música, etc. Todas as aulas serão gratuitas e
abertas à comunidade, sendo ministradas por representantes das universidades
participantes do fórum.
Além da prefeitura e da própria Unipop, o fórum reúne representantes das seguintes
instituições: UFF (Universidade Federal Fluminense), UniFoa (Centro Universitário de
Volta Redonda), UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), UGB (Centro
Universitário Geraldo di Biase), Fasf (Faculdade do Sul Fluminense) e IFRJ (Instituto
Federal do Rio de Janeiro).
Faculdade Sul Fluminense: UniPop abre matrículas nesta quinta-feira em Volta
Redonda
A Universidade Popular (UniPop) de Volta Redonda abre nesta quinta-feira, dia 23, as
matrículas para 300 vagas em cursos e atividades que serão promovidos na sede da
UniPop, no bairro Eucaliptal. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, dia 22,
durante reunião do Fórum Estratégico de Ensino Superior de Volta Redonda, realizada
no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no bairro Aterrado.
O prefeito Samuca Silva participou da reunião e reforçou a importância do fórum para
a melhoria da qualidade do ensino superior em Volta Redonda. “A Unipop é a primeira
universidade municipal popular do Brasil e a comunidade do Eucaliptal e regiões
próximas precisam da atenção do poder público. O fórum das universidades é
fundamental para esse projeto”, concluiu.
O gestor da UniPop, Eduardo Dessupoio Moreira Dias, explicou que o encontro serviu
para formalizar as ações e procedimentos da universidade popular. “Vamos abrir as
portas no dia 3 de setembro. As atividades que temos agora são iniciais. Em breve,
teremos mais cursos e outras atividades, e estaremos com um site e nas redes sociais,
informando à população”, explicou Eduardo Dessupoio, lembrando que a comunidade
também pode oferecer propostas de ações. “Estamos abertos para receber sugestões
da própria comunidade”.
As inscrições poderão ser realizadas na sede da UniPop (Rua João Haasis, 50,
Eucaliptal) ou pelo telefone 3339-2468, das 9h às 17h. A universidade funcionará no
prédio do antigo Colégio Maranhão, que teve suas atividades encerradas e o prédio foi
cedido à prefeitura pelo Governo do Estado. O espaço conta com salas de aula, de
informática, multiuso, biblioteca, entre outras.
Serão realizadas ações pontuais, como palestras e mini-cursos, e ações permanentes,
como pré-vestibular, aulas de esporte e música, etc. Todas as aulas serão gratuitas e
abertas à comunidade, sendo ministradas por representantes das universidades
participantes do fórum.
Além da prefeitura e da própria Unipop, o fórum reúne representantes das seguintes
instituições: UFF (Universidade Federal Fluminense), UniFoa (Centro Universitário de
Volta Redonda), UBM (Centro Universitário de Barra Mansa), UGB (Centro

Universitário Geraldo di Biase), Fasf (Faculdade do Sul Fluminense) e IFRJ (Instituto
Federal do Rio de Janeiro).
27/08
Baixada Fácil: Marcão Baixada se apresenta em universidade de Nilópolis

O rapper Marcão Baixada se apresenta nesta quinta (30/08) em Nilópolis. A partir das
19h, o cantor, compositor e produtor meritiense fará um pocket show no auditório do
campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.
A apresentação faz parte da programação da XII JIT / VII Fórum ITE / II JPG e marca a
solenidade de encerramento do evento.
Conhecido na cena carioca, Marcão Baixada traz em seu currículo shows na França e
em Miami, com o grupo #ComboIO, onde ganhou o Take Back the Mic, uma espécie de
Copa do Mundo do Hip Hop.
No repertório canções dos trabalhos lançados anteriormente, e os singles do EP
recém-lançado, "Vermelho Outono", elogiado pela crítica especializada e
disponibilizado nos streamings.
Serviço:
Marcão Baixada no IFRJ - Campus Nilópolis
Data: 30/08/2018 (quinta)
Horário: 19h
Local: IFRJ - Campus Nilópolis
Endereço: R. Cel. Délio Menezes Porto, 1045 - Centro, Nilópolis/RJ
Entrada: gratuita
Classificação etária: livre
28/08
TV Rio Sul – Sul do Rio e Costa Verde: Abertas inscrições para evento gratuito de
Tecnologia da Informação em Três Rios, RJ
Um evento gratuito dedicado à Tecnologia da informação será realizado na quartafeira (29) e quinta-feira (30) em Três Rios, RJ. O encontro acontecerá das 16h30 às
20h30 no Hotel Intercity, que fica na Rua da Bandeira, nº 22, no Centro.
As inscrições estão abertas e estudantes, empresários e profissionais do setor podem
se inscrever através do site. O objetivo é possibilitar o debate sobre a inovação
tecnológica no interior do estado do Rio de Janeiro, reunindo pesquisadores,
universitários, investidores e representantes dos setores público e privado, para
promover o desenvolvimento científico-tecnológico e empresarial na região.
Confira a programação completa:

Quarta-feira (29)
16h30 – Abertura (Fórum de Oportunidades em Transformação Digital);
17h – Palestra: Desmistificando o Inbound Marketing (Cristiano Coppus – Diretor
Executivo da GO! Mídia);
17h45 – Painel: Educação e Tecnologia (Palestrantes: João Paulo Pereira e Rian Dutra,
mediados por Márcio Campos);
18h30 – Painel: Tecnologia para o Varejo (Tiago Alves – CEO da Pointus);
19h10 – Palestra: Como enviar e-mail e não spam (Rogério Carrasqueira – Diretor da
MailerWeb);
19h40 – Palestra: “Frontin Startup Hub” (Equipe do IFRJ Paulo de Frontin);
20h – Entrega da premiação do HackaTown;
20h20 – Encerramento.
Baixada Fácil: Alerj aprova passe livre no transporte intermunicipal para alunos dos
ensinos técnico e superior
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira
(28/08), em segunda discussão, o projeto de lei 4.021/18 que garante o passe livre nos
transportes intermunicipais aos estudantes da rede pública de todas as modalidades
de ensino técnico (integrado, concomitante e subsequente) e para alunos de
universidades públicas e privadas do Estado do Rio. A proposta seguirá para o
governador Luiz Fernando Pezão, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar.
A autoria do projeto é dos deputados Comte Bittencourt (PPS), André Lazaroni (MDB),
Flávio Serafini, Eliomar Coelho, Marcelo Freixo (todos do PSol), Tio Carlos (SD), Gilberto
Palmares, Waldeck Carneiro, Zeidan Lula (todos do PT), Paulo Ramos (PDT), Silas Bento
(PSL), Carlos Minc (PSB), Márcio Pacheco (PSC) e Wagner Montes (PRB).
A proposta altera a Lei 4.510/05, que já garantia o passe livre nos transportes
intermunicipais aos alunos dos ensinos fundamental, médio e técnico das redes
públicas municipal, estadual e federal. O novo projeto acrescenta na antiga lei a
especificação dos diferentes tipos de educação técnica (integrado, concomitante e
subsequente) e também estende o benefício para os estudantes do ensino superior.
Houve necessidade de especificação dos cursos técnicos porque a Secretaria de
Estado de Educação (Seeduc) interpretou que os cursos de modalidade subsequente,
em que os alunos já são formados no ensino médio, não estariam incluídos na regra do
passe livre intermunicipal.
Estudantes
Diversos estudantes estiveram presentes no Plenário da Alerj durante a votação desta
terça-feira. Entre eles, Caio Sad, que cursa ensino técnico subsequente de Meio
Ambiente no Instituto Federal Fluminense (IFRJ) de Arraial do Cabo, na Região dos
Lagos. O estudante mora em Cabo Frio. “Atualmente, os alunos do ensino subsequente
da Região dos Lagos estão recebendo o passe livre intermunicipal. No entanto,

constantemente as empresas de ônibus ameaçam cortar o benefício. A proposta atual
garante uma maior segurança aos estudantes. Caso não tivesse o passe livre, teria que
pagar R$ 11,10 por dia, o que daria mais de R$ 300 por mês”, afirmou Caio, que
também é representante da Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico
(Fenet).

No último dia 23 de agosto, as representações estudantis já haviam se reunido com os
deputados para debater o tema. Na ocasião, o estudante Gabryel Henrici, de 25 anos,
defendeu a ampliação do passe livre. Morador de Duque de Caxias, Gabryel cursa
História na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). “Moro na Baixada
Fluminense e tenho que vir diariamente ao Centro do Rio para estudar. Gasto
aproximadamente R$ 500 por mês somente com transporte. Já pensei em desistir da
faculdade diversas vezes, minha sorte é que conto com a ajuda do meu pai”, declarou.
Já a estudante de pedagogia Déborah White, de 20 anos, afirmou que o abandono
universitário também é realidade nas instituições privadas. Ela é aluna de uma
faculdade privada localizada na Zona Norte do Rio. “Muitas pessoas de baixa renda
entram nas universidades privadas por bolsas e programas de incentivo dos governos.
Além disso, por ter uma grade mais flexível, que possibilita que o aluno também
trabalhe, muitos estudantes optam por faculdades privadas. Também necessitamos
deste auxílio para continuarmos os nossos estudos”, afirmou Déborah, que já chegou a
pagar R$ 200 por mês em deslocamento até a universidade. “Apesar de morar na
Pavuna, a melhor maneira de chegar na minha faculdade é através de ônibus
intermunicipais”, contou.
30/08
Instituto Chico Mendes (ICMBio): Alunos concluem curso promovido pela APA Cairuçu
A primeira turma do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Gestão e Manejo
de Águas se formou no último sábado (25), na Casa da Cultura de Paraty, no centro
histórico da cidade. O curso foi realizado entre os meses de fevereiro a agosto na sede
da Área de Proteção Ambiental (APA) de Cairuçu, em parceria com o Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e a prefeitura municipal de
Paraty.
Os módulos abrangeram temas como microbiologia e qualidade da água, a bacia do rio
Carapitanga, desenvolvimento de projetos comunitários, nutrição, saúde, alimentação,
gestão de unidades de conservação, saneamento ecológico, entre outros. Ao longo do
curso, que teve carga horária de 180 horas de aulas presenciais, os alunos tiveram a
oportunidade de ir a campo e de desenvolver projetos que foram colocados em prática
em diferentes comunidades do território.
Durante o curso foram realizados cinco projetos coletivos: implantação de meliponário
experimental na aldeia guarani Mbya Itaxi - Terra Indígena (TI) Parati Mirim; proteção
do olho d'água por meio de atividade extensionista; qualidade do corpo aquático Carapitanga da nascente à foz; implementação de filtro de areia artesanal na escola
municipal do Quilombo do Campinho da Independência; e conversa com a
comunidade - mapeamento dos problemas socioambientais da Ponta Grossa.

O curso teve alunos de diferentes comunidades que interagiram e participaram
ativamente, como relatou José Aldoir Rodrigues, morador de Pedras Azuis. "A turma
formou-se a partir da pluralidade que caracteriza as margens do rio. Caiçaras,
quilombolas, índios e apaixonados que aqui fincaram raízes com seus diferentes
sotaques e credos, questionaram, aprenderam e ensinaram irmanados numa mesma
proposta. E, o melhor, deixaram projetos contemplando as necessidades das
comunidades envolvidas", disse.
Na cerimônia de encerramento, a chefe da APA de Cairuçu, Lilian Hangae, destacou a
importância do envolvimento dos alunos e a formação de uma rede de pessoas que
desejam desenvolver outras atividades no território. "Queremos manter o interesse
dessa turma no território e envolvê-los em projetos da APA previstos para acontecer
ao longo do próximo ano", ressaltou Lilian. Ao final do curso, a chefe avaliou que um
dos objetivos da APA de Cairuçu nesse processo foi alcançado " nossa intenção era
aproveitar o ambiente educacional para ampliar o relacionamento entre a comunidade
e a APA de Cairuçu, promovendo consciência e participação. Observo que
conseguimos", concluiu.
Além da chefe da APA de Cairuçu, Lilian Hangae, estiveram presentes o professor José
Arimathéa Oliveira, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Valorização de
Pessoas e Sustentabilidade; Rafael Almada, representando o reitor do IFRJ; Cintia
Santos, coordenadora-geral dos cursos FIC; Rosangela Bezerra da Silva, coordenadora
do curso FIC em Gestão e manejo de águas; e Monica Batista, professora do IFRJ e o
vice-prefeito de Paraty, Luciano Vidal.
SEGS: Ecologia industrial: livro aponta caminhos para o descarte e reaproveitamento
de resíduos da indústria
Lançamento acontece amanhã, na livraria Argumento, no Leblon (RJ)
Um dos grandes desafios da sociedade moderna é reduzir o alto nível de poluição
resultante de processos produtivos industriais. Segundo o Departamento de Resíduos
Sólidos do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil recicla somente 13% dos resíduos
industriais. Dentro deste contexto, o livro Ecologia Industrial, das professoras
Alessandra Magrini (Coppe/UFRJ) e Lilian Veiga (IFRJ), analisa a potencialidade, a
viabilidade e a urgência de se empreenderem no Brasil experiências de reconfiguração
e planejamento de arranjos produtivos com base nos princípios e instrumentos da
Ecologia Industrial.
O livro foi organizado de maneira didática, abordando a questão da Sustentabilidade e
da Economia Circular; passando por análises acerca da Gestão Ambiental, Localização
Industrial e Ecologia Industrial. São apresentadas também quatro pesquisas sobre
criação de Parques Eco-Industriais (PEIs) e Simbioses Industriais (SIs) e sobre a
transformação de Distritos Industriais em Parques Eco-Industriais. No final, o livro traz
um apanhado das experiências de PEIs e SIs em países desenvolvidos e emergentes
com detalhes do caso brasileiro.
Victoria Santos, consultora do Instituto de Inovação em Biossintéticos do SENAI CETIQT
e coautora do capítulo intitulado Planejando a Criação de Parques Eco-Industriais e
Simbioses Industriais, destaca as ideias apresentadas para a criação e consolidação de

redes de simbiose industrial: “a simbiose industrial preconiza a colaboração entre
diferentes unidades produtivas por meio do intercâmbio ou compartilhamento de
recursos, como resíduos, energia ou mesmo infraestrutura, visando tanto a melhoria
do desempenho ambiental, como aumento de competitividade dos participantes”. O
livro inclui também estudos de casos do Distrito Industrial de Paracambi, na região
metropolitana do Rio de Janeiro, e da indústria sucroalcooleira de Campos dos
Goytacazes, no norte do estado. “A Ecologia Industrial oferece soluções de engenharia
para a materialização da Economia Circular, e a Simbiose Industrial é um dos
instrumentos utilizados para este fim”, afirma Victoria.
O SENAI CETIQT, instituição que é referência de ensino, consultoria e inovação nas
áreas têxtil, de confecção e química, está atento a esse movimento, tendo lançado
recentemente um projeto para estimular a criação de biostartups que apresentem
soluções sustentáveis para os resíduos industriais. Além disso, o curso de Engenharia
Química da instituição aborda junto aos alunos os conceitos apresentados no livro,
contribuindo assim para a formação de profissionais preparados para atender as
demandas da sociedade moderna, em linha com os princípios da sustentabilidade e da
economia circular.
O livro Ecologia Industrial: Desafios na Perspectiva da Economia Circular é
especialmente indicado para gestores públicos, empresários, pesquisadores e
acadêmicos. O lançamento acontece amanhã, 30 de agosto (quinta-feira), às 19h00, na
Livraria Argumento, no Leblon (Rua Dias Ferreira, 417), Rio de Janeiro.

