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Kaio Márcio, atleta olímpico.
Leonardo Fidelis, operário olímpico.

A CIDADE OLÍMPICA É COMO UMA  

              PROVA DE REVEZAMENTO: COMEÇA  

COM OS OPERÁRIOS, CONTINUA COM  

             OS ATLETAS E TERMINA COM VOCÊ.

Participar dos Jogos Olímpicos exige muita preparação. Tanto dos atletas, quanto da cidade-sede. Por isso a Prefeitura está 

trabalhando pesado na construção de um novo Rio de Janeiro. A TransOeste, por exemplo, vai ligar Santa Cruz à Barra da Tijuca  

e reduzir pela metade o tempo de viagem entre os dois bairros. Além disso, a via expressa, de 56 km de extensão, terá uma faixa  

exclusiva com 53 estações BRT, o mais rápido e confortável sistema de transporte da cidade. Tudo para fazer do Rio uma cidade 

mais justa, integrada e desenvolvida. Tudo para fazer do Rio uma Cidade Ol ímpica. Saiba mais em cidadeolimpica.com

FERNANDA MARTINS

T
ransformar lixo
eletrônico em mi-
crocomputadores,
abrindo caminho
para a inclusão so-

cial. Esta é a proposta da Fá-
brica Verde, inaugurada pelo
vice-governador do estado do
Rio de Janeiro, Luiz Fernando
Pezão, no Complexo do Ale-
mão, Zona Norte da capital. A
iniciativa da Secretaria de Es-
tado do Ambiente é voltada
para pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Con-
forme especialistas, esta é
uma boa oportunidade para
que empresas cumpram com
as determinações da Lei Fede-
ral nº 12.305/10, que trata dos
resíduos sólidos, sancionada
pelo então presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. 

"Os computadores velhos
têm cádmio, zinco, cobre e po-
luem. É um problema para as
empresas e, aqui, nós podemos
resolver essa questão, até por-
que as empresas pagam para
descartar computadores", dis-
se o secretário Estadual de Am-
biente, Carlos Minc. Entidades
como o Instituto Vital Brasil,
Instituto Estadual do Ambiente

(Inea), o Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) e empresas co-
mo Lamsa e Oxigênio do Brasil
já fizeram suas doações e pos-
sibilitaram a recuperação de 50
das primeiras 300 máquinas
doadas. A Petrobras e a Cobra
Tecnologia serão as próximas

empresas a doarem máquinas
desativadas. 

Os microcomputadores,
entregues por empresas que
ganham em troca o selo verde
da fábrica, serão instalados
nos primeiros seis telecentros
públicos (com acesso gratuito

à internet), a serem criados
nessas comunidades, e em es-
paços públicos, como igrejas,
escolas e cooperativas. Segun-
do Minc, a expectativa é de
que em dois anos o projeto –
em parceria com a Unisuam –
qualifique 720 jovens em

montagem e manutenção de
computadores, reaproveite
2.160 máquinas, ou seja 80
máquinas por mês, e desen-
volva um sistema piloto de lo-
gística reversa de e-lixo. 

Desta forma, a fábrica bus-
ca integrar pequenos e gran-

des geradores e os fabricantes,
para garantir assim a coleta
necessária de computadores
para as atividades da fábrica.
O Complexo do Alemão abriga
13 favelas e mais de 80 mil mo-
radores e cada aluno receberá
uma bolsa mensal de R$ 120.
Além disso, os 12 estudantes
que mais se destacarem ao fim
dos três meses de curso serão
contratos como monitores e
receberão como remuneração
um salário mínimo. A expe-
riência, de acordo com Minc,
irá chegar a todas as comuni-
dades com Unidades de Polí-
cia Pacificadora (UPPs).

"Isto estrá em linha com o
que sempre pensamos para es-
sas comunidades durante as
obras do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento).
Queremos o estado mais pre-
sente e começar por uma fá-
brica verde é extraordinário.
Computadores usados pode-
rão ser reutilizados por quem
necessita em vez de serem jo-
gados fora, poluindo rios, ca-
nais e ruas, além de serem fon-
tes de renda e de ensinamento
de jovens. É uma ação que de-
vemos levar para outras comu-
nidades", explica o vice-gover-
nador Luiz Fernando Pezão.

INCLUSÃO - Fábrica Verde recupera computadores velhos em unidade no Complexo do Alemão e junta responsabilidade
social e ambiental, ao dar destino correto aos resíduos sólidos (e-lixo) e gerar emprego e renda para moradores

Linha firme
para inserção
ampla nas
corporações 
DA REDAÇÃO 

Aprender, mas sem o apoio
de uma linha direta entre orga-
nizações de ensino e compa-
nhias, pode abrir espaço para
frustrações entre as pessoas que
buscam qualificação ou aper-
feiçoamento profissional. É
nesta linha direta que atuam
entidades como o Centro de In-
tegração Empresa-Escola
(CIEE), que busca, por meio de
diversos programas sociais, via-
bilizar o acesso aos jovens brasi-
leiros à formação integral, e fa-
cilitar o ingresso no mercado de
trabalho. Um dos projetos da
organização é o de alfabetiza-
ção e suplência para adultos,
que abrange todas as regiões
brasileiras desde 1997. 

Em parceria com empresas
de diversos segmentos, a CIEE já
beneficiou milhares de jovens e
adultos, suprindo carências na
formação educacional, por
meio da alfabetização funcional
de 1ª a 8ª série do ensino funda-
mental e nas três séries do ensi-
no médio. Ao final do programa,
os alunos são certificados pela
rede oficial de ensino. Todos os
professores e monitores são es-
tudantes estagiários dos cursos
de Letras, Pedagogia e Matemá-
tica, que têm nesse projeto sua
primeira oportunidade de
aprendizado prático em seu fu-
turo ambiente profissional.

Para aqueles que ainda não
estão formados e não integram
o mercado de trabalho, o centro
oferece também um programa
de orientação e formação pro-
fissional, para que jovens de-
senvolvam e amadureçam sua
escolha profissional. A ideia é
identificar as habilidades e apti-
dões dos futuros trabalhadores,
e por isso o programa é dividido
em atividades como palestras e
dinâmicas de grupo.

O CIEE tem ainda parcerias
com escolas de educação espe-
cial e instituições especializa-
das no atendimento e capaci-
tação de pessoas portadoras de
deficiências. 

■ ENSINO

Jornal do Commercio

Pezão e Minc na inauguração da Fábrica Verde Computador em recuperação

LUIZ FERNANDO PEZÃO
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

É uma ação que devemos levar
para outras comunidades”.
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