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Audiência Pública debaterá 
as bibliotecas estaduais

De acordo com o Censo 
Escolar de 2018, pouco mais 
da metade (51,2%) das es-
colas brasileiras possuem 
bibliotecas. O levantamento 
aponta ainda uma diferença 
entre as escolas públicas e 
privadas: na rede pública, 
apenas 45,7% das escolas 
têm bibliotecas, índice que 
atinge 70,3% das escolas 
privadas do país. No Estado 
do Rio de Janeiro, até ano 
que vem, todas as escolas 
de educação básica, públi-
cas e privadas, deverão ter 
bibliotecas com um acervo 
equivalente a pelo menos um 
livro para cada aluno matri-
culado, com um bibliotecário 
formado no local. É o que de-
termina a Lei 7383/2016, dos 
deputados Waldeck Carneiro 
(PT) e Flávio Serafini (Psol), 
baseada na Lei Nacional 
12.244/2010, que determi-
nou um prazo para que os 
estabelecimentos de ensino 
providenciem a criação de bi-
bliotecas nas unidades esco-
lares. Faltando menos de um 
ano para o cumprimento da 
exigência legal, muitas esco-
las ainda não têm sua própria 
biblioteca e outros espaços 
de leitura no estado, como a 
Biblioteca de São Gonçalo, 
foram fechados. Com o obje-
tivo de fomentar este debate, 
a Comissão de Educação da 

ALERJ e a Frente Parlamen-
tar em Defesa das Bibliotecas 
e da Promoção do Livro e da 
Leitura promoverão amanhã 
(14/08), às 10h, no Palácio Ti-
radentes, a Audiência Pública 
“A situação das bibliotecas 
escolares no Estado do Rio 
de Janeiro”.

Entre unidades federais, 
estaduais e municipais, a ci-
dade do Rio de Janeiro, capi-
tal do Estado, tem registrados 
no Sistema Nacional de Bi-
bliotecas Públicas, do Minis-
tério da Cultura, 16 espaços 
— entre eles, locais importan-
tes como a Biblioteca Nacio-
nal e três bibliotecas parques 
Isso significa que, no muni-
cípio, existe uma biblioteca 
pública para cada 418 mil 
pessoas. A média nacional é 
de um desses equipamentos 
por cada 30 mil habitantes. 
Já nos Estados Unidos, há 
um para cada 19 mil pessoas. 
“Precisamos discutir a demo-
cratização do acesso ao livro 
e à leitura. Em Niterói, como 
Secretário de Educação, fui 
responsável pela implemen-
tação de inúmeras Bibliotecas 
Populares Públicas e dos três 
Salões da Leitura daquela ci-
dade. Como deputado, tenho 
procurado ampliar e qualificar 
esta rede de equipamentos”, 
afirma Waldeck, que também 
é biblioteconomista e profes-

sor, lembrando queum proje-
to de ensino-aprendizagem 
se constitui, em longo prazo, 
numa concepção de forma-
ção humana.

Ensino-Aprendizagem
De acordo com espe-

cialistas, a existência da bi-
blioteca escolar infere posi-
tivamente na qualidade do 
processo de ensino-apren-
dizagem e no domínio dos 
códigos para a aquisição de 
habilidades e competências 
dos estudantes.

Flávio Serafini crê que 
o momento é histórico. “A 
educação e o conhecimento 
científico têm sido alvos de 
inúmeros ataques como par-
te de um projeto político que 
articula estreitamento demo-
crático e obscurantismo.

 A defesa da educação 
pública de qualidade so-
cialmente referenciada tem 
como um dos seus elemen-
tos estruturantes a existên-
cia das bibliotecas escolares 
como espaço de socialização 
e construção de saberes, de 
promoção das formas mais 
complexas de pensamento, 
do exercício da criticidade, 
da pesquisa e da fruição pela 
leitura. Temos clareza que 
defender a ampliação das 
bibliotecas escolares é estra-
tégico para uma outra educa-
ção possível”, ressalta.

Curso preparatório gratuito 
recebe 400 inscritos 

Começou na noite desta 
segunda-feira (12), o curso 
preparatório social para o 
concurso Público de Araru-
ama. A Prefeitura esperava 
aproximadamente 110 pesso-
as, no entanto, mais de 400 
compareceram, entre inscri-
tos e interessados com ex-
pectativa de conseguir vaga 
de desistentes ou ampliação 
de oferta. O número foi 4 ve-
zes maior do que o aguarda-
do pela organização.

O curso será ministrado 
para as vagas de Guarda, 
Vigia e Agente Administrati-
vo e foi divido em três partes: 
médio completo, fundamen-
tal completo, fundamental 
incompleto. Para validar a 
inscrição foi necessário que 
os interessados levassem 1 
kg de alimento não perecível 
para doação.

O curso é uma iniciati-
va da Prefeitura de Iguaba 

Grande, através de uma ação 
conjunta com o Servidor da 
Guarda Civil Municipal, Glê-
nio Santos. 

A prefeitura não está me-
dindo esforços para atender 
a todos os inscritos, portan-
to, mais professores e recur-
sos serão providenciados. As 
turmas serão divididas, e as 
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aulas ministradas no antigo 
Colégio Cenecista (CNEC), 
das 19h às 21h, de segunda 
a sexta-feira. Os inscritos na 
noite de ontem irão participar 
das aulas e simulados de por-
tuguês e matemática, além 
de aulas especificas para a 
área de SUS e Legislação de 
Trânsito.

Vereadores tem se mostrado 
atuante nas causas do povo

A sessão desta terça-fei-
ra (13) foi bastante produti-
va, entre as proposições dos 
parlamentares, algumas fo-
ram acatadas de imediato. O 
vereador Sppencer Cardoso 
(MDB) expôs para votação o 
projeto de lei nº 067/2019 que 
autoriza o poder Executivo a 
fixar e cobrar pela ocupação 
do espaço de solo em áre-
as públicas do município por 
meio do sistema de postea-
mento da rede de energia elé-
trica, e de iluminação pública 
de propriedade da concessio-
nária Enel. 

De acordo com o verea-
dor, a proposta visa beneficiar 
o município com arrecadação 

do valor, além de manter um 
maior controle sobre o uso do 
solo, por parte da empresa de 
distribuição de energia elétri-
ca atuante no município.

E pensando em reduzir 
os custos com as publica-
ções oficiais do Legislativo foi 
aprovado o projeto de lei nº 
068/2019, de autoria do pre-
sidente da Câmara, Thiago 
Félix (PSC). O objeto propõe 
a publicação do Diário Oficial 
Eletrônico, ao invés de noti-
ciar o mesmo através dos tra-
dicionais jornais impressos. 
Reduzindo significativamen-
te, os gastos com a veicula-
ção e também se adequando 
a era digital, haja vista, que 

atualmente a maioria das 
pessoas disfrutam de acesso 
direto à internet. O projeto irá 
ainda simplificar o acesso aos 
eleitores e dar mais transpa-
rência às atividades exerci-
das, pois, o documento ficará 
disponível permanentemente 
no site da Câmara Munici-
pal. Outra novidade também 
apresentada pelo presidente 
da casa e apoiada por una-
nimidade; é a mudança no 
horário das sessões, que a 
partir da próxima quinta-fei-
ra (15) será às 17h. A ideia é 
agregar a participação dos ci-
dadãos, com um horário mais 
flexível para atrair o máximo 
de pessoas na plenária.

IGUABA GRANDE ALERJ

ARRAIAL DO CABO 

Lei vigente diz que todas as escolas fluminenses deverão ter espaços 
de leitura até 2020

Marinha do Brasil emite alerta de 
ventos fortes e ressaca

A Marinha do Brasil emi-
tiu alerta nesta segunda-feira 
(12) de ressaca com previsão 
de ondas de até 4,5 metros 
de altura com direção Sudo-
este entre o litoral de Carave-
las, na Bahia, até Cabo Frio. 

O aviso é valido a par-
tir das 9h desta terça-feira 
(13/08) até às 21h de quinta-
feira (15/08).

Há previsão ainda, se-

gundo o Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (CEMA-
DEN-RJ), de ventos fortes a 
ocasionalmente muitos fortes, 
com intensidade variando en-
tre 50 km/h e 80 km/h a partir 
desta terça-feira (13/08), às 
10h, até a próxima quinta-fei-
ra (15/08), às 00h. 

Por isso, podem ocorrer 
quedas de árvores, destelha-
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mentos, dificuldade de andar 
contra o vento e danos em 
pequenas construções.

A Defesa Civil Municipal 
está em estado de observa-
ção e realizando o monitora-
mento da orla.

 Em caso de emergência, 
o contato com o órgão deve 
ser feito pelos números 199 
ou (22) 9.9958-0199 (What-
sApp).

CABO FRIO 
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Exposição “Diversidade” leva 
arte de quilling ao Charitas

A Casa de Cultura e Mu-
seu José de Dome, Charitas, 
recebe até o dia 1º de setem-
bro a exposição “Diversida-
de”. 

A mostra é da artista Clau-
dia Silva que usa a técnica do 
quilling, desenhos feitos com 
fitas de papel. A visitação é 
gratuita e aberta ao público. 
Segundo Claudio, a técnica é 
pouco conhecida no Brasil, o 
estilo é minucioso e exige pa-
ciência. 

O papel utilizado nos tra-

balhos nessa arte pode ser 
de várias gramaturas, cores e 
formatos. Antes de descobrir 
o quilling, seu interesse foi 
pela pintura. Sua inspiração 
veio do tio, Jamil, dono de um 
quiosque entre as praias do 
Peró e Conchas. 

Cláudia começou se ex-
pressando nos quadros a 
óleo, mas depois de um em-
bate para participar de uma 
exposição, ela precisou des-
cobrir outra forma de arte.

“A exposição era de qua-
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dros que não podiam ser pin-
tados, então tive que estudar. 
Quando descobri o quilling 
e como aplicá-lo, acabei se-
guindo com ele”, conta ela.

A mostra conta com 26 
obras e pode ser visitadas de 
segunda a sexta, das 9h às 
19h, e aos sábado, domingos 
e feriados, das 15h às 20h, 
no segundo salão do espaço 
cultural. 

O Charitas fica localizado 
na Avenida Nossa Senhora 
da Assunção, 855, no Centro.

CABO FRIO 

1° Campeonato Indústria e 
Comércio de Futsal 2019 

Vai começar o 1º Campe-
onato Indústria e Comércio de 
Futsal 2019, em Silva Jardim. 

A abertura do torneio 
acontece na próxima terça-
feira (20), a partir das 19h, no 
Ginásio Poliesportivo Jorge 
Mendonça. 

A competição será reali-
zada pela Prefeitura de Silva 
Jardim, através da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. 
Os grupos e os confrontos da 
rodada de abertura já foram 
definidos. 

De acordo com a Secreta-
ria, o torneio terá dois grupos 
com seis equipes cada. 

Os jogos da primeira fase 
acontecerão dentro do próprio 
grupo, com o famoso todos 
contra todos. As partidas do 
Grupo 

A serão realizadas nas 
terças-feiras e as partidas do 
Grupo B nas quintas-feiras. 

Ao final da fase de grupos, 
classificam-se os quatro pri-
meiros colocados de cada gru-
po para a fase seguinte.

SILVA JARDIM

Feira de Antiguidades é realizada 
na Praça Amaral Peixoto

Aconteceu neste sábado 
(10), a 4ª Edição da Feira de 
Antiguidades, na Praça Ama-
ral Peixoto, em Silva Jardim. 
Mais de 300 pessoas pas-
saram pela feira no decorrer 
do dia, onde tiveram a opor-
tunidade de trocar, vender e 
comprar, produtos antigos e 
colecionáveis.

O Secretário Municipal 
de Turismo, Cultura e Gover-
no, Felipe Rocha, comentou 
a respeito da 4ª Edição da 
Feira. “Nós do Governo, esta-
mos muito contentes com os 
resultados alcançados pela 
Feira de Antiguidades. 

Com a realização da 
quarta edição da feira, o nú-
mero de visitantes tem sido 
crescente.

 Expositores de outras 
cidades trazem seus produ-
tos para expor aqui em Silva 
Jardim, consolidando este su-
cesso.

 A Parceria com a As-
sociarte e a Feira Viva é de 
grande valia para alcançar-
mos o objetivo de gerar um 
fluxo econômico para a cida-
de e fomentar a cultura do co-
lecionismo, através das anti-
guidades. 

O resultado positivo nos 
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motiva a buscar ampliações 
para as próximas edições”, 
finalizou o Secretário.

Quem já conhece a Feira 
de Antiguidades, sempre vol-
ta. Se você ainda não veio, 
fique ligado aqui, que no se-
gundo sábado do próximo 
mês tem mais!

SILVA JARDIM 

Projetos das Hortas Escolares 
estão a todo vapor 

É hora de colher! Com o 
intuito de trazer aos alunos 
orientações sobre uma vida 
saudável, cuidado com o 
solo, sustentabilidade e eco-
nomia, a Secretaria Municipal 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia, através das escolas 
da rede pública de ensino, 
estão a todo vapor na revita-
lização das hortas escolares. 

Diariamente, alunos, pro-
fessores e servidores das 
escolas realizam o cuidado 
com as mudas, colhem para o 
consumo na merenda escolar 
e ainda doam às outras esco-
las quando a colheita é farta.

As unidades de ensino 
que já possuem a horta estão 
no cuidado diário para novas 
plantações. 

Outras estão implantando 
ou reestruturando as que es-
tavam abandonadas em par-
cerias com a comunidade lo-
cal e a Concessionária Águas 
de Juturnaíba, que trás ainda 

o Projeto Piloto na Escola 
Municipal Durval Palmeira.

A Diretora da Escola Mu-
nicipal Durval Palmeira, Ca-
milla Abrahão, falou da felici-
dade em receber o projeto. 

“A Escola está muito feliz 
e satisfeita em participar des-
se projeto em parceria com a 
Águas de Juturnaiba sobre a 
Agricultura Escolar. 

Foto: Divulgação

Além disso, estamos cui-
dando, zelando, plantando, 
colhendo e desfrutando de 
tudo que a horta tem nos pro-
porcionado. 

Esse projeto só veio a so-
mar para termos mais cons-
ciência da importância de se 
ter uma alimentação saudá-
vel e rica em nutrientes”, fina-
lizou a Diretora.

SILVA JARDIM
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Debate sobre a representatividade 
feminina na política 

Segundo o Mapa Mu-
lheres na Política 2019, o 
Brasil ocupa a posição 134 
de 193 países no ranking de 
representatividade feminina 
no parlamento, com 15% de 
participação de mulheres no 
legislativo. O relatório é pro-
duzido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) e pela 
União Interparlamentar. Na 
Câmara Federal são 77 de-
putadas de um total de 513 
cadeiras, no Senado, 12 se-
nadoras entre os 81 eleitos 
e na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj), dos 70 deputados, 
apenas 12 são mulheres.

Os dados foram apre-
sentados pela deputada Tia 
Ju (PRB), durante reunião 
da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher da Alerj, 
nesta segunda-feira (12/08), 
onde o projeto de lei 3.528/17, 
de sua autoria, foi debatido. A 
proposta institui o Estatuto da 
Mulher Parlamentar e Ocu-
pante de Cargo ou Emprego 
Público. O objetivo é criar 
mecanismos de prevenção, 
cuidado e responsabilização 
contra atos de assédio ou ou-
tra forma de violência política 
contra as mulheres. Segundo 
a parlamentar, sua participa-

ção no evento ONU Mulheres 
motivou a criação da propos-
ta, que  é pioneira no Brasil.

“A partir da minha partici-
pação no ONU mulheres eu 
entendi que havia uma novo 
tipo de crime contra a mulher 
ocupante de cargo público, 
que é o crime político. Por isso 
veio a ideia de criar o estatu-
to. Precisamos implementar 
ações que desconstruam os 
mitos e estereótipos de gêne-
ro e modifiquem os padrões 
sexistas, perpetuadores das 
desigualdades de poder en-
tre homens e mulheres e da 
violência contra as mulheres”, 
explicou a parlamentar. O 
projeto já passou pelo plená-
rio, e ainda será votado pela 
Casa em segunda discussão.

A presidente da Comis-
são, deputada Enfermeira 
Rejane (PCdoB), disse que a 
proposta precisa avançar, já 
que exemplos de assédio são 
comuns nas Casas Legislati-
vas. 

“Já vi deputadas vota-
rem contra pautas importan-
tes para a parcela feminina 
porque foram obrigadas pela 
liderança de seu partido. Já 
vi deputadas sofrendo assé-
dio político e isso ultrapassa 
a questão política. Nós temos 

que enfrentar”, ressaltou.
Segundo a  defensora 

pública e coordenadora de 
Defesa dos Direitos da Mu-
lher da Defensoria Pública do 
Estado, Flávia Nascimento, é 
preciso dar visibilidade a essa 
dinâmica social de violência 
que muitas mulheres sofrem. 
“Ainda precisamos de uma 
proteção especial contra uma 
determinada forma de vio-
lência. Historicamente esses 
espaços públicos pertenciam 
aos homens, então é preci-
so que estejamos protegidas 
para que não nos afastemos 
desses lugares”, disse Flavia.

Na América Latina, o país 
com maior representatividade 
política feminina é a Bolívia, 
que hoje tem mais de 50% 
de parlamentares mulheres 
em suas casas legislativas. O 
país ocupa o segundo lugar 
na lista de países com forte 
atuação de mulheres no Con-
gresso. 

Ruanda, no continente 
africano, está em primeiro lu-
gar, com 61,3% de mulheres 
atuando na Câmara e 38,5% 
no Senado, conforme dados 
da ONU. As deputadas Rena-
ta Souza e Dani Monteiro, do 
PSol, também participaram 
da reunião.

ALERJ
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