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Arnaldo Niskier recebe
honraria da UniCarioca
ANA JHULY STELLET

Educador que mais inspi-

rou a UniCarioca, o pro-

fessor Arnaldo Niskier re-

cebeu dela o título de Professor 

Honoris Causa, em solenidade 

realizada na Casa UniCario-

ca na noite de 19 de outubro. 

Foi a primeira dignidade aca-

dêmica conferida pelo Centro 

Universitário – conforme pre-

vê seu estatuto, a honraria se 

destina a professor ou cientista 

ilustre com reconhecida traje-

tória educacional e que tenha 

prestado relevantes serviços à 

instituição.

Estiveram presentes diver-

sas personalidades do cenário 

acadêmico, como o presidente 

da Academia Brasileira de Le-

tras (ABL), Domício Proença Fi-

lho; o presidente da Academia 

Brasileira de Educação, Carlos 

Alberto Serpa; e o reitor da 

UniCarioca, Celso Niskier, que 

comentou o quanto se sente 

orgulhoso com essa conquis-

ta: “Ter Arnaldo Niskier como 

PROFESSOR
HONORIS CAUSA

Professor Honoris Causa da 

Unicarioca é uma honra enor-

me, e eu como filho me sinto 

realizado”. 

Imortal da ABL, escritor, jorna-

lista e doutor em Educação, Ar-

naldo Niskier – que já recebeu 

muitos prêmios ao longo de sua 

caminhada – afirmou o quão 

importante foi esse título vindo 

da Unicarioca: “Eu fui homena-

geado pelo meu filho! É um mo-

tivo de satisfação muito grande, 

é um prêmio especial, pode ter 

certeza.”

Fotos: D
iego C

osta
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ANA JHULLY STELLET

Projeto desenvolvido pelo 

Núcleo de Computação 

Aplicada (Nucap) da Uni-

Carioca, a exposição interativa 

“Brincando com o Sol” – realiza-

da na unidade Rio Comprido nos 

dias 22 e 23 de outubro – sur-

giu a partir de um edital de di-

vulgação científica do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) 

para comemorar o Ano Inter-

nacional da Luz. A proposta do 

ano comemorativo foi trabalhar 

a temática do Sol como fonte de 

vida, luz e energia elétrica.

O evento teve um formato de 

percurso, chamado “trilha do co-

nhecimento”, apresentando em 

nichos com espaços diferencia-

‘BRINCANDO
COM O SOL’

dos que incluíam holografia, TV 

com animação, atividades digi-

tais interativas, imersão em jogo 

digital com óculos de realidade 

virtual, jogo digital com leap mo-

tion, jogo digital em computador 

desktop, ações de entretenimen-

to e desenvolvimento de objetos.

A exposição, gratuita e aberta 

ao público, teve apoio do Institu-

to TIM e do CNPq e foi voltada 

prioritariamente para crianças 

entre 7 e 10 anos. Aproximada-

mente 500 pessoas participaram 

do percurso. O projeto também 

foi apresentado na unidade São 

Cristóvão do Colégio Pedro II, 

para cerca de 1.500 pessoas, e na 

Escola técnica Rezende Rammel 

– Lins. O Nucap pretende levar a 

exposição a outras instituições de 

ensino ou feiras de ciências.

Exposição destaca nossa 
maior fonte de luz

Jessica D
’Á

vila

PATRICIA REIS

Foi realizado na unida-

de Rio Comprido da 

UniCarioca, nos dias 

21 e 22 de outubro, o 3º 

Ciclo de Palestras em TI, 

com conteúdos relevantes 

para estudantes da área de 

tecnologia da informação. 

CICLO DE PALESTRAS EM TI
Projetos inovadores, ideias revolucionárias

O evento contou com a apresen-

tação de um trabalho realizado 

pelos alunos do Nucap, também 

apresentado na SBGames – um 

dos eventos mais importantes 

de jogos que acontece no Brasil, 

promovido pela Sociedade Bra-

sileira de Computação.

O coordenador geral dos 

cursos de Informática da Uni-

Carioca, professor Neury Car-

doso, destacou a importância 

do evento: “Como em todos os 

anos, o Ciclo de Palestras tem 

um objetivo definido, que é tra-

zer a experiência do mercado 

de TI para o espaço acadêmico, 

a fim de aproximar nossos alu-

nos da realidade competitiva 

do mercado. Nesta edição pu-

demos contar com a presença 

da International Society of Au-

tomation (ISA), que falou sobre 

projetos de instrumentação e a 

‘internet das coisas’ (IoT, Inter-

net of Things)’.”

Além da palestra da ISA e a 

apresentação da SBGames (e 

do trabalho realizado pelo Nu-

cap), outro destaque ficou por 

conta do grupo UniCa-

riocaDev, que apresentou 

o projeto Matrix. O 3º 

Ciclo de Palestras em TI 

marcou todos os alunos 

participantes por apresen-

tar projetos inovadores e 

ideias revolucionárias para 

um futuro melhor em so-

ciedade.
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DAIANE CAVALCANTE

Aluno da pós-graduação 

em Redes de Compu-

tadores da UniCarioca, 

Wallace de Lima Corrêa tem 28 

anos e trabalha na empresa Gi-

gaCom do Brasil como analista 

de sistemas. Em outubro, ele 

obteve o primeiro lugar na com-

petição Networking Academy 

NetRiders da rede Cisco – com-

panhia multinacional tecnoló-

gica – e como prêmio ganhou 

uma viagem de estudos para a 

sede da empresa, na Califórnia.

O estudante (foto) foi con-

templado com uma viagem 

para a sede da Cisco pelo seu 

alto desempenho na realização 

dos exames. O concurso reali-

zado entre maio e setembro 

deste ano foi dividido em três 

etapas e teve a participação de 

estudantes de toda a América 

Latina e do Caribe.

De acordo com Wallace, ele 

efetuou a inscrição a fim de 

testar os conhecimentos adqui-

ridos nas aulas de pós-gradua-

ção. Conforme ia sendo apro-

vado, intensificou os estudos. 

É CAMPEÃO!
Aluno da UniCarioca vence
competição internacional

Para o coordenador André So-

bral, essa vitória servirá como 

incentivo para outros alunos e 

comprova o bom trabalho que 

a instituição está realizando. “É 

uma satisfação muito grande 

de ter um aluno do nosso cur-

so como vencedor, mostrando 

com isso sua capacidade técni-

ca e intelectual, sob a supervi-

são de profissionais que atuam 

como docentes no Curso de 

Pós-graduação em Projeto e 

Gerência de Redes de Compu-

tadores da UniCarioca”, decla-

rou Sobral.

LOGÍSTICA 
EM AÇÃO
Evento discute 
desafios da 
distribuição de 
alimentos 
PAOLA GUEDES

Aconteceu no dia 17 de outubro o 
2º Logística em Ação, promovido 
pela Coordenação do Curso Tec-

nólogo em Logística da UniCarioca, na 
unidade Rio Comprido. O tema deste ano 
foi "Desafios da distribuição diária de be-
bidas e alimentos na região metropolita-
na do Rio de Janeiro". Estiveram presentes 
gestores logísticos das empresas Coca-Cola 
(foto) e do grupo Campanha.

O objetivo foi apresentar para os alunos 
os sistemas de canais de distribuição logís-
ticos, por meio de palestras, e proporcio-
nar a troca de experiências com debates 
de temas atuais, desenvolvidos por profis-
sionais da área.

Segundo a coordenadora do curso, 
Waléria Medeiros, o evento obteve o pú-
blico esperado, atingindo as expectativas 
e interagindo com os alunos de graduação 
em Logística. Para a 3ª edição, em 2017, o 
evento já tem data definida: será em se-
tembro, nos turnos da manhã e tarde, e 
aberto aos públicos interno e externo.

A
rquivo pessoal - W

aléria M
edeiros
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JESSICA SANTOS

Sucesso de público e de 

satisfação, o Congresso 

de Comunicação Cario-

ca (ComuniCar) teve sua oitava 

edição nas unidades Méier e Rio 

Comprido. Os objetivos foram 

apresentar conteúdos relevantes 

para os futuros comunicadores 

da instituição, compartilhar ex-

periências e aprendizados, além 

de ressaltar o quão importante é 

a informação para o crescimen-

to dos universitários.

Nos dias 10, 11, 13 e 14 de 

outubro, passaram pelo Comu-

niCar profissionais experientes 

e renomados, discutindo temas 

que despertaram o interesse de 

estudantes que lotaram os es-

paços e elogiaram bastante o 

evento. “Para mim o congresso 

é sempre muito bom, conheço 

profissionais que abrem cami-

nhos para o ramo do Jornalis-

mo, área que eu quero seguir, 

e que compartilham ótimas ex-

periências. É bem organizado 

e os palestrantes são bastante 

solícitos e atenciosos”, afirma 

a aluna de Jornalismo Fernanda 

Martinho.

Das 12 palestras do evento, 

seis foram pela manhã e seis 

à noite, metade na unidade 

Rio Comprido e metade na 

unidade Méier, equilíbrio que 

fez com que todos os alunos 

fossem beneficiados. Um ter-

ço das palestras, inclusive, foi 

proposto e organizado por 

SATISFAÇÃO TOTAL
Comunicar agrada alunos de Jornalismo e de Publicidade

estudantes da disciplina de 

Planejamento e Produção de 

Eventos.

Na noite de 13 de outubro, 

houve a premiação de trabalhos 

produzidos por alunos para o 

5º Concurso Carioca de Foto-

grafia, cujo tema foi Olimpíadas 

Rio 2016, e o 8° Festival Vídeo-

-Minuto, com temática livre. O 

coordenador de Jornalismo, AJ 

Chaves, gostaria que mais pes-

soas se inscrevessem para as 

próximas edições: “A qualidade 

dos vídeos foi satisfatória, bem 

editados, a temática das fotos 

foi abordada de forma correta, 

mas ainda sinto falta de termos 

uma quantidade maior de parti-

cipantes, até porque os prêmios 

são muito bons.”

João V
itor Ventura

João V
itor Ventura

João V
itor Ventura

G
abriel Sim

or

destaque
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ANA ALQUIRES

Três estudantes de Publici-

dade obtiveram as primei-

ras colocações do 8º Festi-

val Vídeo-Minuto. Viviane Sales, 

da unidade Méier II, ganhou o 

primeiro lugar com o vídeo “A 

violência começa na mente”. 

O segundo lugar foi para Lua-

na Lima Magalhães, da unida-

de Rio Comprido, com o vídeo 

“Dúbio”, e em terceiro lugar fi-

cou Mariana Silvia de Moura, da 

unidade Méier II, com o vídeo 

“Não ignore”.

Já o 5° Concurso de Foto-

grafia – com o tema Olimpía-

das 2016 e apesar de aberto a 

estudantes de todos os cursos 

e unidades da UniCarioca – re-

gistrou três alunos de Jornalis-

mo nas três primeiras posições. 

Tatiane Ramalho, da unidade 

Méier II, foi a grande vencedora 

Veja os vencedores dos concursos de
VÍDEO-MINUTO E DE FOTOGRAFIA

com a foto “Cidade Olímpica – 

Horizonte de mudanças”. O se-

gundo lugar foi para Érika Bas-

tos dos Santos, da Unidade Rio 

Comprido, com a foto intitulada 

“Voluntários se despedindo das 

Olimpíadas”, e o terceiro lugar 

foi para Victor Hugo Kos, tam-

bém da unidade Rio Comprido, 

com a foto “Riolímpico”. 

As inscrições para os dois 

concursos têm início sempre no 

primeiro semestre, e a premia-

ção acontece no segundo se-

mestre, dentro do ComuniCar. 

Os alunos com os melhores 

projetos recebem vale-compras 

e horas PAC. A avaliação de 

cada foto e vídeo concorrente, 

sequenciados numericamente, 

é feita por uma comissão julga-

dora sem qualquer identifica-

ção dos autores, cujos nomes e 

cursos constam apenas da ficha 

de inscrição.

De cima para baixo, 
à direita: fotos que 
obtiveram o 1º, 2º e 3º 
lugares no Concurso de 
Fotografia. Abaixo: frame 
do vídeo vencedor do 
Festival Vídeo-Minuto
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SEMANA 
JURÍDICA

OSÉIAS BARBOSA

Promovida pelo Curso de 

Direito, aconteceu entre 

os dias 25 e 27 de outu-

bro a primeira Semana Jurídica 

na UniCarioca, reunindo em três 

dias temas acerca da judicializa-

ção da política e das relações em 

sociedade, partilhando-se em te-

mas determinantes dos juízos e 

tribunais componentes da Orga-

nização Judiciária Brasileira.

O coordenador geral do Curso 

de Direito, Luiz Antônio Gomes, 

comentou a proposta principal 

do evento: “A ideia de trazer-

em pauta

mos a primeira Semana Jurídica 

para a instituição é apresentar 

para o corpo discente grandes 

expoentes do Direito em nosso 

estado, para que eles tenham 

em quem se inspirar”. 

As palestras foram realizadas 

no auditório Arcy Magno, na 

unidade Rio Comprido, com a 

presença de grandes nomes da 

área, como Caetano Ernesto da 

Fonseca Costa, diretor-geral da 

Escola da Magistratura do Esta-

do do Rio de Janeiro e desem-

bargador da 7ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Alunos de Direito 
discutem grandes temas 
da atualidade

G
ab

rie
l M

at
os



novembro e dezembro de 2016 | 9

em pauta

CONVERSANDO
PARA ENSINAR
HAAB SANTOS

Nos dias 18 e 19 de outu-

bro, o Ciclo de Palestras 

em Educação foi pro-

movido especialmente para os 

alunos de Pedagogia. A propos-

ta foi preparar cada um deles 

para os desafios reais que irão 

enfrentar, através de palestras 

e momentos de reflexão, nos 

quais questões que realmente 

são importantes para a prática 

da pedagogia foram avaliados. 

O evento foi realizado em to-

das as unidades da UniCarioca, 

nos horários da manhã e noite, 

trazendo palestrantes com visões 

e propostas diversas, que tiveram 

como objetivo ampliar o conheci-

mento e o horizonte profissional 

dos alunos. Os temas das palestras 

variavam entre segurança, formas 

didáticas de ensino, além de dicas 

para as atividades que são de roti-

na dentro da pedagogia.

Algumas palestras abordaram 

formas descontraídas de levar 

conhecimento aos alunos. Foi o 

caso da palestra “A importância 

da música na Educação Infantil 

e no Ensino Fundamental”, mi-

nistrada pela musicista e escrito-

ra Maria Paccelle, que mostrou 

que a música é um excelente 

elemento de aprendizado.

Pedagogia realiza 
Ciclo de Palestras 
em Educação

Paula Pereira
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MOSTRA GLOBO NEWS

No dia 8 de outubro, ocorreu no Flamengo a Mostra Globo News no 

Festival do Rio. Pela 5ª vez, a emissora foi parceira do Festival e reali-

zou uma série de eventos gratuitos no Rio Market. Num deles, 27 alunos 

da UniCarioca foram convidados para participar do debate “Somos todos 

os gêneros”. O evento contou com as participações de Regina Navarro 

Lins (psicanalista, escritora e colunista do Em Pauta), Giowana Cambrone 

(transgênero, advogada e professora de Direito), André Baliera (estudante 

de Direito e vítima de homofobia) e Mariluce Mariá (Favela Art do Alemão), 

sob mediação da jornalista Elisabete Pacheco. (MARINA CARDOSO)

ATENÇÃO ÀS
OPORTUNIDADES 

O Núcleo de Orientação à Carreira (NOC) da UniCarioca 

está sempre levando seus alunos a experiências além 

das salas de aula, como estágios ou visitas técnicas. Uma das 

parcerias mais recentes foi com o CIEE – Centro de Integra-

ção Empresa-Escola, com o intuito de aproximar a agência 

integradora, os estudantes e o centro universitário por meio 

da promoção de oportunidades profissionais. Até o final des-

se período letivo, está prevista uma ação com a Integradora 

Mudes, em todas as unidades. Para participar e saber muito 

mais sobre o NOC, acompanhe o Núcleo nas redes sociais. 

(HAAB SANTOS)

SEMANA ESTADO

Pela primeira vez a UniCarioca foi convidada a participar da 

Semana Estado de Jornalismo, curso organizado pelo Esta-

dão. O tema deste ano foi “Grandes coberturas: quando o jor-

nalismo vira uma maratona”, e nos quatro dias que ficaram em 

São Paulo (18 a 21 de outubro), os alunos João Pedro Machado 

e Luan Chelles participaram de diversas palestras e workshops. 

Todos os estudantes que concluíram o curso fizeram uma repor-

tagem, e o autor da melhor (que não havia sido divulgado até 

o fechamento desta edição) ganhará o 11ª Prêmio Santander 

Jovem Jornalista e  ainda uma bolsa de estudos para um se-

mestre letivo na Universidade de Navarra (Espanha). (KARINA 
MEIRELLES)

SAÚDE E EDUCAÇÃO

Aconteceu no dia 28 de outubro, durante o 4º Congresso Internacional de 

Oncologia D’or, a segunda edição do curso para jornalistas e estudantes 

de Jornalismo, realizado no Royal Tulip Hotel, em São Conrado. O evento foi 

gratuito e reservado para estudantes dos principais cursos de Jornalismo do 

Rio de Janeiro, entre eles o da Unicarioca, que foi representada por 10 alunos. 

Foram proporcionadas palestras com especialistas da área para falar sobre o 

câncer, diagnóstico e tratamento, e dar um suporte para aqueles que desejam 

cobrir ou já cobrem a área da saúde. (HEVELLIN FREITAS)

HOGGY RIO

No dia 6 de novembro, a livraria Travessa do Barra Shopping recebeu 

o evento Hoggy Rio – uma tarde com quiz, cosplay, brindes e um 

bate-papo sobre o filme “Animais fantásticos e onde habitam”, primeiro 

de uma série de 5 longas derivados da saga Harry Potter, baseado no livro 

homônimo de JK Rowling e que marca a estreia da escritora como roteiris-

ta. Com o intuito de reunir os amantes dos personagens de Hogwarts, o 

encontro foi organizado por alunos da disciplina Planejamento e Produção 

de Eventos, sob supervisão do professor AJ Chaves. (ANA ALQUIRES)

OUTUBRO ROSA

Objetivando conscientizar homens e mulheres sobre a im-

portância da prevenção ao câncer de mama, alunos da dis-

ciplina Planejamento e Produção de Eventos, sob a supervisão 

do professor AJ Chaves, realizaram na noite de 28 de outubro, 

na unidade Rio Comprido, a palestra “Outubro rosa – Conheça 

a Fundação Laço Rosa”. Karen Nepomuceno, analista de mídias 

sociais da Fundação (graduada em Jornalismo e pós-graduada 

em Mídias Sociais pela UniCarioca), falou aos presentes sobre 

o trabalho da Laço Rosa, instituição sem fins lucrativos que – 

entre outras ações – mantém desde 2011 o Banco de Perucas 

Online. (AGECOM)

Jessica Santos
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OFICINA DE TCC

Coordenadores, professores orientadores e alunos de Adminis-

tração de todas as unidades da UniCarioca se encontraram 

no dia 29 de outubro no Rio Comprido para a oficina de TCC em 

Administração. A ideia foi reunir estudantes concluintes para orien-

tações sobre pesquisas, normas da ABNT, defesa de tese e demais 

esclarecimento de dúvidas, com a participação da equipe pedagó-

gica do curso. (JESSICA SANTOS)

JOGOS UNIVERSITÁRIOS

A Atlética UniCarioca participou pela segunda vez dos Jogos Uni-

versitários, realizados entre 12 e 15 de novembro em Rio das 

Ostras. Pela série prata, disputou nas categorias masculino e femi-

nino as modalidades basquete, futsal, handebol e vôlei, além do 

futebol de campo masculino, o cheerleading e a bateria. A cobertu-

ra e os resultados da competição você poderá conferir na próxima 

edição do NTC. (ANA ALQUIRES)

VISITA A MULTINACIONAL

Alunos de Administração tiveram a oportunidade de visitar a 

multinacional GlaxoSmithKline (GSK), que aconteceu no dia 

9 de novembro, com a coordenação do professor Eduardo Bezer-

ra de Sousa. De acordo com a coordenadora do curso, Sissiliana 

Vilchez, a visita faz parte de um projeto de metodologias ativas, 

dando oportunidade ao aluno de administração a experiência de 

vivenciar, na prática, o dia a dia de uma grande corporação. “A 

pretensão é realizar pelo menos duas visitas ao ano, conhecendo 

in loco o centro de distribuição logística de uma multinacional, e 

ter contato com os executivos da organização”, diz a professora. 

(THAYS PAULA)

NOITE DE AUTÓGRAFOS

O mago púrpura Abeo Moldrus prevê o retorno de Hyrobe, um 

feiticeiro muito poderoso que há muito assolou as terras que 

outrora dominava. Também antevê a volta do Cavaleiro Alado, he-

rói mitoregiano que surge sempre que sua terra é ameaçada e o 

único capaz de derrotar Hyrobe. Assim tem início “O mistério do 

unicórnio”, primeiro livro da trilogia “Mitorégia”, de autoria do alu-

no de Jornalismo Rodrigo Roddick e publicado pela editora Selo Jo-

vem. O lançamento aconteceu no dia 4 de novembro, no auditório 

da Unidade Rio Comprido. (AGECOM)

PRODUÇÃO INCLUSIVA

O Núcleo de Empreendedorismo e Inovação (Nuei) organizou 

mais uma edição – a sexta – da Feira de Empreendedorismo 

e Produção Inclusiva. Nos dias 4 e 5 de outubro, alunos, funcioná-

rios e o público puderam ver a exposição de produtos e trabalhos 

manuais de artesãs capacitadas pela prefeitura. Barracas ficaram 

expostas no térreo da unidade Rio Comprido, e os organizado-

res puderam praticar gestão junto aos empreendedores. (JESSICA 
SANTOS)
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A pergunta ao lado foi feita durante a 

campanha para o segundo turno das eleições 

na cidade do Rio de Janeiro – ou seja, antes 

que os entrevistados soubessem quem seria o 

novo prefeito. Independentemente do eleito, 

os problemas a serem enfrentados seriam os 

mesmos. O desafio foi escolher a questão que 

deve concentrar imediatamente as atenções do 

novo chefe do executivo municipal:

DIEGO MARTINS, ALUNO DE ADMINISTRAÇÃO, 
MÉIER: “Provavelmente será reverter a má 

administração dos recursos do município. 
Infelizmente o Rio de Janeiro está 
sofrendo com esta questão, então o 
prefeito terá que ter sabedoria para 

enfrenta-la. Pode vir uma quantia boa? 
Sim, mas tem que saber administrar 

para que essa quantia renda e atenda às 
necessidades da cidade”. (Hevellin Freitas)

KARINA FONSECA, ALUNA DE ENGENHARIA 
CIVIL, RIO COMPRIDO: “O novo prefeito 

terá muitos desafios, por conta do 
‘desgoverno’ anterior. Mas o principal 

desafio, de fato, é a segurança pública: 
assaltantes nas ruas, guerra nas 

comunidades, policiais com salários 
atrasados. A criminalidade e a impunidade 

são preocupantes”. (Patricia Reis)

FABIANO DAMASCENO ROSA, ANALISTA DE 
SUPORTE, MÉIER: “Seria a segurança 

pública, seja pela falência do Estado, ou 
pelo fato de a população não acreditar 
na polícia. As UPPs resolveram de certa 
forma no início e acho que agora não 

estão mais dando certo, até por causa da 
população que está meio desacreditada da 

força que a UPP tem para implantar uma boa 
segurança”. (Hevellin Freitas)

RAYZA DE ABREU DE SOUZA, ESTUDANTE DE 
ENGENHARIA ELÉTRICA, RIO COMPRIDO: 
“Acho que o principal desafio é cumprir 
o que vem sendo prometido, ter mais 
capacidade administrativa. E tentar arrumar 

a bagunça que o antecessor está deixando, 
porque o Rio de Janeiro tem passado por 

várias situações difíceis”. (Patricia Reis)

CARMEN SILVIA PEREIRA, PROFESSORA DE RH, 
MÉIER: “Administrar os problemas da cidade. 

O Rio está falido em vários setores. Todos 
os candidatos falam que vão resolver 

o problema, mas a gente sabe que 
financeiramente não existe essa possibilidade. 

Então para mim o maior desafio que eles 
terão é como prover a verba para resolver tudo 

isso que prometeram”. (Hevellin Freitas)

GUILHERME SILVA DE FREITAS, DESIGN GRÁFICO, RIO 
COMPRIDO: “O maior desafio seria que as pessoas 

pudessem aceitar as diferenças presentes na cidade. 
Entre homens e mulheres, temos muitos racistas, 
‘LGBTSfóbicos’, ‘gordofóbicos’ etc. Portanto, a 
reeducação das pessoas teria que ser a prioridade, 

pois 77% dos homicídios aqui são de negros e outras 
minorias”. (Patricia Reis)

Foto: Patrícia Reis

QUAL O PRINCIPAL 
DESAFIO QUE O 
NOVO PREFEITO VAI 
ENFRENTAR DEPOIS 
DE ELEITO?
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ATENÇÃO
Nova data do evento: dia 28 de novembro, a partir das 19h, no auditório da unidade Rio Comprido.


