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Palestra do programa Diálogos de Cidadania trata do tema Juventude em Foco: mercado de trabalho

No mês de julho foi realizada a úl-

tima palestra da rodada 2015 dos Diá-

logos de Cidadania. O encontro acon-

teceu no Colégio Estadual Professora 

Maria Inocência Ferreira, em Itaboraí, 

e abordou o tema Juventude em Foco: 

Mercado de Trabalho. 

Na ocasião, Marcelo Marques, em-

pregado da Petrobras, pôde falar com 

jovens do ensino médio sobre a pre-

paração de currículos, comportamento 

em entrevistas de emprego e postura 

no ambiente de trabalho. “Os alunos 

ficaram bastante interessados na pa-

lestra, principalmente quando toca-

mos no assunto da elaboração de cur-

rículos e entrevista de emprego. Esse 

não é o tipo de assunto que eles lidam 

no dia a dia, então foi uma novidade 

ouvirem sobre isso”, relata Marcelo.

O Diálogos de Cidadania tem o objeti-

vo de fomentar a consciência social e con-

tribuir para uma mudança de atitude, se 

propondo a atuar no resgate da cidada-

nia, no empoderamento das comunida-

des e no incentivo ao protagonismo social 

do cidadão. Palestras realizadas anterior-

mente abordaram o tema do empodera-

mento da mulher, da igualdade racial e do 

combate à exploração do trabalho infantil. 

A palestra Juventude em Foco orienta estudantes para os desafios do mercado de trabalho

De olho no futuro profissional 

Parceria entre Senai e Petrobras: há um ano 
qualificando pessoas para o mercado de trabalho 
O convênio já possibilitou a formação de mais de 1.700 alunos

Neste mês completamos um ano 

de parceria com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial do Estado do 

Rio de Janeiro (Senai-RJ), promovendo a 

qualificação profissional para moradores 

dos municípios no entorno do Comperj.

Desde julho de 2014, quando o 

convênio foi firmado, já formamos cer-

ca de 1.700 alunos nas mais diversas 

áreas, como construção civil, constru-

ção e montagem, assistente adminis-

trativo, modelista e corte e costura. 

Para que os cursos aconteçam, nós dis-

ponibilizamos as salas de aula do Centro de 

Integração do Comperj, onde os professo-

res do Senai ministram os cursos de qua-

lificação para os residentes dos municípios 

da área de influência do empreendimento.

Atendendo ao nosso Plano Básico 

Ambiental (PBA) e alinhado ao nosso 

Plano de Inserção Regional Responsá-

vel, o convênio se estende até o ano de 

2016. Os interessados em ingressar em 

alguma das turmas oferecidas  devem se 

dirigir ao Senai mais próximo para obter 

informações sobre o processo seletivo ou 

acessar o site www.cursosenairio.com.br.
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Jovens do município aprendem a dançar nas oficinas de Hip Hop
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Projeto Jovem Cidadão utiliza oficinas de hip hop para atrair jovens do município de Guapimirim

A dança como meio de resgate da cidadania 

Crianças e adolescentes do município 

de Guapimirim encontram no projeto Jo-

vem Cidadão mais um ator social para a 

garantia de seus direitos. Contemplada em 

2013 pelo Programa Petrobras Socioam-

biental, a iniciativa promove conceitos e 

noções sobre cidadania e seu exercício, ca-

pacitando educadores da rede municipal, 

estadual e privada de ensino do município, 

além de profissionais e lideranças locais.

Para isso, o Jovem Cidadão utiliza como 

estratégia diversos encontros sociais, onde 

são oferecidas oficinas de ensino e debati-

dos temas de interesse dos envolvidos. Al-

guns programas do projeto são destaques, 

como o “Tá no Papo Cidadão” e as “Oficinais 

de Hip Hop”, oferecidos para alunos da rede 

de ensino e também para a comunidade. 

Essas atividades acontecem de forma 

integrada e pretendem resgatar o estí-

mulo para a prática da cidadania.  Segun-

do Aline Cordeiro, diretora da Escola Mu-

nicipal Fazenda Sambaetiba, o hip hop é 

importante para atrair a participação dos 

jovens nos encontros, pois não existem 

muitas opções de lazer pela região. 

Os professores integram as “Rodas 

para Educação Cidadã”, onde é possível 

utilizar a metodologia da Terapia Comu-

nitária Integrativa, visando o acompa-

nhamento dos participantes, em busca 

do seu fortalecimento e empoderamento 

no processo educacional frente a crianças 

e adolescentes do município. 

Ainda segundo Aline, o Jovem Cida-

dão ajuda, com suas as atividades, no 

processo de evolução escolar. “Temos ex-

celentes resultados, principalmente com 

alunos agressivos e com baixo rendimen-

to. Percebemos que as conversas sobre 

cidadania ajudam muito o aluno e todo 

trabalho aqui é feito em parceria”.

A restauração florestal na região 

fluminense ganhou um forte aliado. 

Foi lançado em julho, o Banco Público 

de Áreas para Restauração (Banpar), 

resultado da parceria entre a Petro-

bras, o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro e a Sociedade EcoAtlântica. 

O sistema viabiliza o cadastro de 

áreas disponíveis para replantio e tem 

como objetivo elaborar, desenvolver 

e implementar um modelo de gestão 

para grandes projetos de restaura-

ção florestal. O Banpar possibilita o 

contato entre empreendedores que 

tenham compromissos ambientais e 

proprietários de terras interessados 

na restauração florestal.

Essa iniciativa permite que em-

preendimentos cumpram suas con-

dicionantes de licenciamento e ainda 

promovam a adequação em áreas de 

preservação permanente e de reserva 

legal das propriedades cadastradas, 

sem custos para os proprietários. 

A inscrição no Banco Público é volun-

tária e gratuita e deve ser realizada pelo 

proprietário ou posseiro de imóveis priva-

dos ou, no caso das áreas públicas, pelos 

seus respectivos gestores. Os interessa-

dos podem preencher os formulários ele-

trônicos de inclusão no sistema pelo por-

tal da Restauração Florestal Fluminense.

Além do acesso ao Banpar, no portal é 

possível acompanhar o cumprimento de 

todas as condicionantes de restauração 

florestal de empreendimentos, com total 

transparência, por meio da localização e 

dos dados relativos a cada uma dessas 

áreas e processos de licenciamento.

O site ainda disponibiliza informações 

e links úteis aos proprietários rurais e ao 

setor agroflorestal, como orientações 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR) en-

tre outros serviços. Confira tudo isso em 

http://www.restauracaoflorestalrj.org.

Preservação Ambiental ganha forte aliado
Iniciativa possibilita contato entre empreendimentos e proprietários de terras para reflorestamento
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Amor e determinação em defesa do autista 
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“Meu pai sempre me disse: se 
você está incomodada com 
uma situação, faça algo para 
mudar. Foi isso que eu fiz.”

um filho autista precisa ter muita força e 

coragem, porque eles não têm noção de 

perigo, do certo e do errado, não conse-

guem aguardar em uma fila de espera. 

Como foi a experiência de conseguir ter 

uma lei federal sancionada em defesa 

dos direitos do autista?

Nós não tínhamos uma lei que garantisse 

os direitos dessas pessoas. O autista não 

era reconhecido nem como uma pessoa 

com deficiência, ele tinha todas as obri-

gações legais, mas não tinha nenhum di-

reito. Fui a Brasília várias vezes e ninguém 

queria se envolver com a causa. Então, só 

conseguimos realizar a primeira audiência 

pública da história do Brasil sobre autismo 

no dia 24 de novembro de 2009. Eu e al-

guns apoiadores escrevemos a lei, depois 

a melhoramos e lutamos por três anos e 

meio para conseguirmos a aprovação. 

Qual o suporte que o autista tem para 

atendimento especializado?

Temos aqui em Itaboraí a primeira Clínica 

Escola do Autista do Brasil, que funciona há 

um ano. Nos municípios do estado do Rio 

de Janeiro, o autista é atendido pelo Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS). A manei-

ra mais adequada é por meio das Clínicas 

Escolas, que têm como objetivo reunir no 

mesmo local saúde e educação para prepa-

rar essa criança para o ensino regular.

Como você se envolveu com a causa em 

defesa do autista?

Eu tenho três filhos e o mais novo, que 

hoje tem 20 anos, é autista. Resolvi abraçar 

a causa devido à dificuldade de se ter um 

diagnóstico preciso e encontrar um trata-

mento adequado para autistas no Brasil. O 

meu filho, até os dois anos de idade, teve 

o desenvolvimento típico de uma criança 

normal e de repente ele regrediu, não fa-

lou mais, parou de interagir, de socializar 

e começou a ficar muito isolado e triste, 

tornou-se outra criança. Eu achei aquilo 

muito estranho e comecei a procurar por 

muitos médicos para obter um diagnósti-

co, mas ninguém encontrava nada. Todos 

diziam que ele estava bem e os exames clí-

nicos não acusavam problemas, o que me 

intrigou ainda mais. Percebi que não con-

seguiria descobrir o que se passava e en-

tão resolvi estudar por conta própria, por 

meio de livros de Psicologia e de Psiquia-

tria. Eu entendi que ele era autista, mas os 

médicos só concordaram comigo quando 

meu filho já tinha seis anos de idade. Dian-

te da minha experiência, cheguei à conclu-

são de que precisava ajudar outras mães 

a diagnosticarem e tratarem suas crianças. 

Como você percebe a relação da socie-

dade com o autismo?

O autista não é reconhecido pela sua 

aparência física, diferente, por exem-

plo, da síndrome de down. Quando você 

começa a observar com cuidado o com-

portamento é que se percebe o autismo. 

Geralmente as crianças autistas são con-

fundidas com crianças normais de com-

portamento mal-educado, sem limites e 

sem educação, ficando expostas a outros 

tipos de julgamento social. 

Quais são os principais desafios das pes-

soas que têm convívio diário com o autista?

Infinitos. Os autistas são muito apegados 

a rotinas, a maneira de comer, nunca gos-

tam de mudanças no seu dia a dia e quan-

do são pequenos, levam esse comporta-

mento ao extremo. Uma mãe para sair com 

Reconhecida nacionalmente pela 

luta em defesa dos direitos da pes-

soa com autismo (transtorno de 

desenvolvimento que comprome-

te as habilidades de comunicação 

e interação social), a paranaense 

Berenice reside há 18 anos em Ita-

boraí. Esse município e o estado do 

Rio de Janeiro se tornaram palco de 

suas batalhas para melhoria da qua-

lidade de vida do autista. Em 2009, 

Berenice conseguiu a aprovação da 

Lei 12.764, que institui a Política Na-

cional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, também conhecida como 

Lei Berenice Piana.  

Berenice Piana é reconhecida nacionalmente pela conquista de direitos do autista

Berenice Piana



Nomeado em homenagem ao ilustre ator brasileiro, o teatro é hoje patrimônio do Governo do Esta-
do do Rio de Janeiro 

João Caetano dos Santos é conside-

rado o primeiro teórico da arte dramática 

e responsável pela profissionalização do 

teatro no Brasil. Em 1827, iniciou a car-

reira artística, ainda como amador, na 

peça O Carpinteiro de Livônia. Somente 

estrou como  ator profissional em maio 

de 1831, quando atuou em uma com-

panhia de dramaturgia portuguesa, no 

então Teatro Constitucional Fluminense, 

na cidade do Rio de Janeiro.

Nascido em Itaboraí, João Caetano 

fundou, no ano de 1833, a sua a própria 

companhia teatral, a Companhia Nacio-

nal João Caetano, uma das mais notá-

veis contribuições para o fomento do 

teatro no país.

Foi em 1863 que João Caetano veio a 

falecer, e o teatro onde o artista estreou 

ganha o seu nome. Passados 60 anos, já 

em 1924, o então prefeito da cidade, co-

ronel João Magalhães, decide reformar o 

espaço e mudar o seu nome para João 

Caetano dos Santos Filho, em homena-

gem ao descendente do ator.

Na década de 1960, o Serviço Nacio-

nal de Teatro solicitou o tombamento 

do imóvel. Mas, nesse período, o prédio 

estava se deteriorando, devido a uma 

reforma não concluída, o que acabou 

por impedir que o local se tornasse um 

patrimônio histórico. 

Assim, em 1974, o prédio foi de-

molido e reconstruído somente a partir 

de 1983, conforme sua planta original. 

Atualmente, o edifício do teatro, que é 

patrimônio do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro, chama atenção por sua bele-

za arquitetônica e ainda serve de palco 

para eventos culturais. 

Recentemente, uma exposição no 

prédio do Teatro João Caetano relembrou 

momentos marcantes na atuação do artis-

ta, como o seu trabalho na peça “O Cego” 

(1849), de Joaquim Manoel de Macedo. 

Durante o evento, muitos pesquisadores 

e autoridades do meio artístico debateram 

ações voltadas para o desenvolvimento 

cultural da cidade e a importância de João 

Caetano para o teatro nacional.

O Teatro Municipal João Caetano dos 

Santos fica localizado na Praça Marechal 

Floriano Peixoto, nº 303, no centro de Ita-

boraí. Hoje, além de um teatro em sua terra 

natal, pelo menos mais dois levam o nome 

do artista, um na cidade do Rio de Janeiro 

e outro na capital do estado de São Paulo. 

Teatro João Caetano: um local de memórias 
no centro de Itaboraí
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O Teatro João Caetano chama atenção por sua beleza arquitetônica no centro de Itaboraí


