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01/07

Diário do Vale: Equipe do IFRJ vai batizar robô de futebol em homenagem a Arthur Vi-
nícius em Volta Redonda

https://diariodovale.com.br/tempo-real/equipe-de-robotica-do-ifrj-vai-batizar-um-
dos-robos-de-futebol-em-homenagem-a-arthur-vinicius-em-volta-redonda/

02/07

A Voz da Cidade: Escola Preventiva chega ao IFRJ de Volta Redonda

https://avozdacidade.com/wp/escola-preventiva-chega-ao-ifrj-de-volta-redonda/

08/07

Promoview: Huawei capacita futuros talentos para o mundo conectado

https://www.promoview.com.br/geral/huawei-capacita-futuros-talentos-para-o-mundo-
conectado.html

12/07

Jornal Atual: Comitê Guandu-RJ reúne secretários de Meio Ambiente

https://jornalatual.com.br/2019/07/12/comite-guandu-rj-reune-secretarios-de-meio-
ambiente/

14/07

O São Gonçalo: Ginasta do IFRJ de São Gonçalo vence torneio de Ginástica 

https://www.osaogoncalo.com.br/esportes/60632/ginasta-do-ifrj-de-sao-goncalo-
vence-torneio-de-ginastica-ritmica
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Imirante.com: MTur reabre inscrições para curso gratuito de atendimento ao turista

https://imirante.com/servicos/brasil/noticias/2019/07/16/mtur-reabre-inscricoes-
para-curso-gratuito-de-atendimento-ao-turista.shtml

Portal no Ar: MTur reabre inscrições para curso gratuito de atendimento ao turista

https://portalnoar.com.br/turismonoar/2019/07/16/mtur-reabre-inscricoes-para-
curso-gratuito-de-atendimento-ao-turista/

HotelierNews: MTur abre inscrições para curso gratuito de atendimento ao turista

https://hoteliernews.com.br/noticias/mtur-abre-inscricoes-para-curso-gratuito-de-
atendimento-ao-turista-83831

17/07

Revista Hotéis: MTur reabre inscrições de curso gratuito de atendimento ao turista

https://www.revistahoteis.com.br/mtur-reabre-inscricoes-de-curso-gratuito-de-
atendimento-ao-turista/

A Voz da Cidade: Ministério do Turismo inscreve para curso de Atendimento ao Visitan-
te

https://avozdacidade.com/wp/ministerio-do-turismo-inscreve-para-curso-de-atendi-
mento-ao-visitante/

18/07

Repórter Diário: Ministério do Turismo reabre inscrições para curso de turismo

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2699794/ministerio-do-turismo-reabre-ins-
cricoes-para-curso-de-turismo/

Bonito Notícias: Abertas inscrições para curso gratuito de atendimento ao turista

http://www.bonitonoticias.com.br/noticia/abertas-inscricoes-para-curso-gratuito-de-
atendimento-ao-turista
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O São Gonçalo: Quando São Gonçalo e Niterói foram ‘embaixadas’

https://www.osaogoncalo.com.br/politica/60816/quando-sao-goncalo-e-niteroi-foram-
embaixadas

Jornal Dia Dia: IFMS realiza seminário sobre educação profissional em agosto

http://jornaldiadia.com.br/2019/2019/07/22/ifms-realiza-seminario-sobre-educacao-
profissional-em-agosto/
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23/07

Dia a Dia ES:  Abertas inscrições em curso online gratuito para quem quer trabalhar
com turismo 

https://www.diaadiaes.com.br/abertas-inscricoes-em-curso-online-gratuito-para-
quem-quer-trabalhar-com-turismo/

Solidário Notícias: Game XP 2019: Inova Arena ganha espaço próprio com 2 mil metros
quadrados
https://solidarionoticias.com/game-xp-2019-inova-arena-ganha-espaco-proprio-com-2-
mil-metros-quadrados/

26/07

O Globo: Federais do Rio criticam Future-se: 'Evidente ausência de políticas educacio-
nais'

https://oglobo.globo.com/sociedade/federais-do-rio-criticam-future-se-evidente-
ausencia-de-politicas-educacionais-23836369

27/07

Jornal do Brasil:  Game XP teve disputas acirradas na Oi Game Arena e shows que le-
vantaram o público no Palco Gênesis

https://www.jb.com.br/rio/2019/07/1011685-game-xp-teve-disputas-acirradas-na-oi-
game-arena-e-shows-que-levantaram-o-publico-no-palco-genesis.html

NerdTrip:  GAME XP 2019|Terceiro dia teve disputas acirradas na Oi  Game Arena e
shows que levantaram o público no Palco Gênesis!

https://www.nerdtrip.com.br/eventos-exposicoes/game-xp/07/game-xp-2019-terceiro-
dia-dia-teve-disputas-acirradas-na-oi-game-arena-e-shows-que-levantaram-o-publico-
no-palco-genesis/

01/07

Diário do Vale: Equipe do IFRJ vai batizar robô de futebol em homenagem a Arthur Vi-
nícius em Volta Redonda

Volta Redonda – A Equipe Jaguar de Robótica do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) vai batizar um
dos robôs de futebol com o nome de Arthur Vinícius, na próxima terça-feira (2), às 14h, no IFRJ do bairro
Aterrado, em Volta Redonda.
A homenagem vai contar com a presença da mãe de Arthur Vinícius,  jogador que morreu no incêndio no
Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, além das presenças de membros da direção do
IFRJ e da equipe composta por 19 alunos e seis robôs de futebol.
Homenagens

https://diariodovale.com.br/destaque/incendio-deixa-10-mortos-no-centro-de-treinamento-do-flamengo/
https://diariodovale.com.br/destaque/incendio-deixa-10-mortos-no-centro-de-treinamento-do-flamengo/
https://www.nerdtrip.com.br/eventos-exposicoes/game-xp/07/game-xp-2019-terceiro-dia-dia-teve-disputas-acirradas-na-oi-game-arena-e-shows-que-levantaram-o-publico-no-palco-genesis/
https://www.nerdtrip.com.br/eventos-exposicoes/game-xp/07/game-xp-2019-terceiro-dia-dia-teve-disputas-acirradas-na-oi-game-arena-e-shows-que-levantaram-o-publico-no-palco-genesis/
https://www.nerdtrip.com.br/eventos-exposicoes/game-xp/07/game-xp-2019-terceiro-dia-dia-teve-disputas-acirradas-na-oi-game-arena-e-shows-que-levantaram-o-publico-no-palco-genesis/
https://www.jb.com.br/rio/2019/07/1011685-game-xp-teve-disputas-acirradas-na-oi-game-arena-e-shows-que-levantaram-o-publico-no-palco-genesis.html
https://www.jb.com.br/rio/2019/07/1011685-game-xp-teve-disputas-acirradas-na-oi-game-arena-e-shows-que-levantaram-o-publico-no-palco-genesis.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/federais-do-rio-criticam-future-se-evidente-ausencia-de-politicas-educacionais-23836369
https://oglobo.globo.com/sociedade/federais-do-rio-criticam-future-se-evidente-ausencia-de-politicas-educacionais-23836369
https://solidarionoticias.com/game-xp-2019-inova-arena-ganha-espaco-proprio-com-2-mil-metros-quadrados/
https://solidarionoticias.com/game-xp-2019-inova-arena-ganha-espaco-proprio-com-2-mil-metros-quadrados/
https://www.diaadiaes.com.br/abertas-inscricoes-em-curso-online-gratuito-para-quem-quer-trabalhar-com-turismo/
https://www.diaadiaes.com.br/abertas-inscricoes-em-curso-online-gratuito-para-quem-quer-trabalhar-com-turismo/


Arthur Vinícius recebeu outras homenagens em Volta Redonda. Uma delas foi ter o nome registrado nas
camisetas do time do Voltaço, outra homenagem foi do artista urbano Rick Fire que homenageou o jo-
gador com pintura em muro no bairro Volta Grande.

02/07

A Voz da Cidade: Escola Preventiva chega ao IFRJ de Volta Redonda

O site não permite cópia.

08/07

Promoview: Huawei capacita futuros talentos para o mundo conectado

Programa Seeds For The Future capacita jovens talentos em todo mundo por meio de parcerias com
universidades e troca de experiências técnico-cultural na China.

Impulsionar o mundo para que fique totalmente conectado e inteligente não é apenas uma questão de
investimento em Pesquisa e Desenvolvimento,  como os mais de US$ 15 bilhões por ano investidos
pela Huawei no fomento ao setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

É preciso também incentivar a futura geração, com o objetivo de estimular novas ideias, serviços, produ-
tos e soluções digitais. Pensando nisso, a Huawei criou o programa Seeds for the Future, que tem como
objetivo desenvolver talentos locais, acelerar o intercâmbio de conhecimento, promover o interesse dos
jovens no setor TIC e encorajá-los na construção e participação das comunidades digitais mundo afora. 

Pelo Seeds for the Future, alunos universitários de destaque de todo o mundo vão para a China por um
período de 15 dias, e muita troca de conhecimento.

Este ano, coube ao Brasil ser representado por dez estudantes, selecionados a dedo, entre outros tantos
de todos os Estados do país. Mas os que mais se destacaram por seus desempenhos em sala de aula e
notas, são:  João Marco de Paula (Recife-PE), Davi Carlos da Silva (Curitiba-PR), Letícia de Oliveira Silva
(São Paulo-SP), Fernando Lucas Garzoni (Cuiabá-MT), Yargo Tessaro (São Bernardo-SP), Paloma Rodri-
gues Rocha (Embu-SP), Arthur Fender Bucker (São Paulo-SP), João Pedro Tambasco Calazans (Volta Re-
donda-RJ), Moisés Machado Bitencourt (Pouso Alegre-MG) e Rodolfo Ávila de Carvalho (Palmas-TO).

Yao Wei, presidente da Huawei no Brasil, acredita que a capacitação da mão de obra para o setor TIC do
Brasil, é um investimento importante da empresa no país. “A ideia do projeto é impulsionar o mercado e
desenvolver projetos inteligentes por meio da educação de jovens talentos que estão ingressando no se-
tor. O profissional do futuro precisa ser multidisciplinar,  multicultural e ter capacidade de adaptação
rápida, características trabalhadas pelo Seeds for the Future. Não é à toa que o nome escolhido para o
programa é Semente para o amanhã”, explica.

Parceiros na construção de um mundo totalmente conectado e inteligente

A seleção anual dos participantes é feita pela Huawei em colaboração com universidades e instituições
brasileiras parceiras, como o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), a Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a Universidade do Norte do Paraná (Unopar), a Universidade de
Brasília (UnB), a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a Universidade de São Paulo (USP) e a
Kroton Educacional.

Cada instituição de ensino tem seu próprio critério de seleção dos estudantes, e, algumas delas, promo-
veram, por exemplo, competições como o Hackaton para chegar aos indicados. O programa Seeds for
the Future já capacitou mais de 20 mil estudantes, de 96 países. No Brasil, cerca de 100 alunos já partici -
param do programa desde que foi lançado em 2015, em cooperação com o Ministério da Educação.

“É uma oportunidade que vai abrir as portas do mundo para esses jovens. Além de todo o conhecimento
técnico, eles terão a chance de conhecer outra cultura, outra língua, ter contato com universidades chi -
nesas etc. Tenho certeza de que sairão dessa experiência muito mais preparados para lidar com o mer -
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cado de tecnologia da informação, tão dinâmico e competitivo”, afirmou o Secretário de Empreendedo-
rismo e Inovação do MCTIC Sr. Paulo Alvim.

Intercâmbio técnico-cultural 

Na China, os estudantes terão oportunidade de trocar e adquirir conhecimentos gerais e específicos na
capital Pequim e na sede da Huawei, em Shenzhen.

Os jovens poderão entender, experimentar e estudar as últimas novidades tecnológicas no Centro de
Treinamentos da sede da Huawei, assim como ver as demonstrações das mais recentes soluções em TIC.
Também irão conhecer todo um ecossistema de negócios de uma das mais dinâmicas e modernas cida-
des da China. Mas a viagem ainda aborda a cultura chinesa, com a oportunidade de conhecer mais sobre
arte, caligrafia e monumentos locais, além de aulas em mandarim.

Direto do Brasil: Paixão por games

Um dos participantes brasileiros da edição 2019 é o estudante João Pedro Calazans, de Volta Redonda
(RJ). Encantado pelo universo dos games desde que teve seu primeiro contato com um computador, o
estudante escolheu se profundar na área e cursa Jogos Digitais, no Instituto Federal do Rio de Janeiro
(IFRJ).

Para ele, “A indústria de jogos no Brasil está em desenvolvimento” e é preciso mostrar a credibilidade e
o talento dos profissionais locais para desenvolver a indústria nacional de games.

“Para impulsionar o mercado local, preciso adquirir muito mais conhecimento e expandir meus horizon-
tes. A oportunidade de participar do programa Seeds of the Future é um grande passo dentro do meu
objetivo.”, conta João.

Todos os estudantes chegam na China no dia 15 de julho e retornam ao Brasil no fim do mês, quando
poderão compartilhar um pouco mais das experiências vivenciadas. 
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Jornal Atual: Comitê Guandu-RJ reúne secretários de Meio Ambiente

Secretários do Meio Ambiente da Região Hidrográfica II  conhecem projetos em andamento e são

instados a informar como municípios podem colaborar

Gestores de órgãos ambientais municipais da região se reuniram na quinta-feira (11), no 1º Fórum de 
Secretários do Meio Ambiente da Região Hidrográfica II, em 2019, realizado no campus do Instituto Fe-
deral do Rio de Janeiro (IFRJ) em Paracambi. A reunião contou com a participação dos representantes 
dos municípios de Queimados, Engenheiro Paulo de Frontin, Barra do Piraí, Mendes, Itaguaí, Paracambi, 
Rio Claro, Vassouras, Nova Iguaçu, Japeri, Mangaratiba e Piraí. Os principais projetos em andamento no 
Comitê Guandu-RJ foram apresentados e discutidos pelos presentes, para que cada município avalie 
como pode contribuir para a sua execução.

A prefeita de Paracambi, Lucimar Cristina Ferreira, recepcionou os secretários, desejando que todos ti-
vessem uma reunião produtiva e que bons frutos pudessem sair do encontro. Todos se apresentaram e 
falaram um pouco sobre as expectativas que a parceria com o Comitê Guandu lhes suscitava. Depois, foi 
a vez do pronunciamento da diretoria colegiada, que discursou sobre a importância dessa integração, 
pedindo para que todos os municípios presentes dessem um voto de confiança ao Comitê Guandu-RJ 
como instância que faz a diferença no meio ambiente na RH-II.

Diretora executiva do Comitê Guandu, Andreia Loureiro deu início à apresentação sobre o órgão e pas-
sou a palavra aos especialistas da secretaria executiva para a apresentação dos projetos, incluindo abor-
dagem sobre o Manual Operativo do Plano Estratégico de Recursos Hídricos (MOP/PERH), ferramenta 



que norteia a implementação das metas definidas pelo Comitê Guandu. Todos os representantes dos 
municípios receberam uma cópia impressa do PERH Guandu para posterior consulta.

O saneamento rural foi o segundo item discutido, contando com a apresentação de representante do 
Consórcio Profil-TSA, responsável pela execução da fase de levantamento de dados do projeto. O pales-
trante detalhou quais os critérios levados em conta na definição de quais áreas são ou não rurais. Espe-
cialista administrativo da Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul (Agevap), Marcelo Cruz falou sobre o 
andamento do processo de contratação de empresa que vai ministrar o curso de Direito em Saneamen-
to Ambiental. Ele discorreu também sobre a aquisição dos equipamentos de proteção individual para as 
equipes encarregadas do combate a incêndios florestais. Segundo Marcelo Cruz, a compra dos equipa-
mentos já está com data do ato convocatório marcada para 30 de julho.

Especialista em recursos hídricos da Agevap, Gabriela Teixeira contou um pouco sobre o “Produtores de 
Água e Floresta”, projeto bem-sucedido do Comitê Guandu-RJ, que atualmente está em fase de expan-
são nas regiões de Sacra Família e Santana, no município de Rio Claro.

14/07

O São Gonçalo: Ginasta do IFRJ de São Gonçalo vence torneio de Ginástica 

A estudante Maria Beatriz Jorseadade, de 17 anos, do curso Técnico em Administração no campus São
Gonçalo, conquistou o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, na categoria adulta
(nível II).

Com o resultado, conquistado na última semana de junho no Parque Olímpico da Barra, Maria Beatriz
avança ao nível I e segue para o grupo de elite da ginástica brasileira.

Além da medalha de ouro na categoria geral individual, a atleta conquistou medalhas em três aparelhos:
primeiro lugar no arco e na bola, além de terceiro lugar na fita. “Daqui a cinco anos, eu pretendo compe -
tir e representar o Brasil em campeonatos internacionais, chegando às Olimpíadas”, disse. 

Maria Beatriz treina na Happy Gym, no clube niteroiense Canto do Rio, e já coleciona medalhas. Ela, que
começou a praticar aos nove anos e treina cerca de cinco horas por dia, é oito vezes campeã estadual.
Apesar disso, relata as dificuldades devido ao esporte não ser valorizado no país.

“O Brasil volta muita atenção ao futebol e esquece de outros atletas. Na ginástica rítmica, a grande difi -
culdade é ter patrocínio, até para quem concorre em pan-americanos e mundiais. Acaba saindo do nosso
bolso e é caro”, alertou.

Ainda segundo a estudante, esporte e educação andam de mãos dadas. “Na ginástica, você sabe que
tem de se dedicar por completo para obter resultado. E é assim na escola também”, completou.

16/07

Imirante.com: MTur reabre inscrições para curso gratuito de atendimento ao turista

O site não permite cópia.

Portal no Ar: MTur reabre inscrições para curso gratuito de atendimento ao turista

Trabalhadores que já atuam ou pretendem ingressar no setor turístico terão uma nova chance de apri -
morar conhecimentos, melhorar o currículo e contribuir para o desenvolvimento do mercado de viagens
no país. O Ministério do Turismo reabre nesta terça-feira (16) as inscrições para o curso de atendimento
a visitantes oferecido pelo Canal Brasil Braços Abertos (BBA), plataforma online totalmente gratuita.

A capacitação, aberta a qualquer pessoa com mais de 15 anos, pode ser feita a partir de equipamentos
conectados à internet, como computadores, tablets e smartphones. O prazo de cadastro termina em 31
de dezembro e o aluno deve concluir o curso até 30 de março de 2020. O ministro do Turismo, Marcelo



Álvaro Antônio, ressalta que a iniciativa impulsiona avanços no setor. “Nossa gestão tem adotado várias
ações para reforçar o turismo, mas isso exige crescente qualificação. Com isso, nós aprimoramos a capa-
cidade de atender bem os visitantes e contribuímos para a geração de emprego e renda no Brasil”, res -
salta.

O curso, com um total de 80 horas-aula, se divide em quatro módulos: Introdução, Atendimento, Comu-
nicação e Temas Transversais. A capacitação usa linguagem simples e engloba conteúdos como noções
de inglês, ética e marketing, transmitidos por meio de jogos e vídeos. O secretário Nacional de Desenvol-
vimento e Competitividade do MTur, Aluizer Malab, destaca os esforços conjuntos por adesões ao canal.
“É muito importante o engajamento dos secretários estaduais e municipais de Turismo pela participação
dos profissionais nesta iniciativa, uma vez que qualquer município do Brasil pode acessar a plataforma”,
observa.

A conclusão do curso exige que o inscrito some um total de 696 pontos no sistema. Ao final da capacita -
ção, o próprio aluno pode emitir um certificado, chancelado pelo MTur e pelo Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), que é válido como curso de extensão. A plataforma
do BBA também oferece atendimento direto aos alunos, pelo email pea@turismo.gov.br ou pelo telefo-
ne gratuito 0800 200 8484.

QUALIFICADOS

O BBA formou 2.349 pessoas na sua última edição (2018/2019), concluída em 30 de abril deste ano.
Uma delas foi Gladys Dinah, secretária de Turismo de Pomerode (SC), cidade conhecida como ‘a mais
alemã do Brasil’. Ela conta que a qualificação permitiu uma melhor orientação da própria equipe. “O
curso me subsidiou para orientar nossos recepcionistas, como em museus. A questão da gentileza, de
ser prestativo, foi apresentada no curso de uma forma muito didática e prática. Essa é uma base para o
primeiro contato com os turistas, o que pode deixar uma ótima impressão”, aponta.

Já a guia de turismo Alcimari Franco, coordenadora da Associação Turística da Rota da Uva de Jundiaí
(SP), que reúne vinícolas da região, frisa que a capacitação aprimorou a recepção de estrangeiros. “O
curso abrange coisas básicas, que você necessita diariamente, como a questão do inglês. A capacitação
me orientou principalmente sobre, por exemplo, como  oferecer um cardápio em inglês a um estrangei -
ro. O turista já se sente acolhido, e no nosso caso tem muito turista chinês, que geralmente fala inglês”,
comenta.

AVALIAÇÃO

De acordo com uma pesquisa promovida pelo MTur com alunos da última edição do curso, 95% dos que
responderam apontaram a flexibilidade de horário e local para estudar como a principal motivação da
qualificação. Outros 90% citaram a chance de aperfeiçoamento profissional. A coordenadora-geral de
Qualificação do Ministério do Turismo, Neuza Portugal, afirma que o curso busca atender às necessida-
des dos interessados e também de qualificação do mercado. “O curso, voltado aos profissionais que atu -
am na linha de frente do turismo, independente do perfil de ocupação, permite que o aluno, especial -
mente o que já trabalha, planeje seus estudos conforme a disponibilidade de horário. Trata-se de uma
excelente oportunidade de se posicionar melhor no mercado, aumentando as possibilidades de contra-
tação na área e aprimorando, de forma geral, o nível de excelência do atendimento ao turista no Brasil”,
salienta.

De acordo com a pesquisa, 84% citaram a possibilidade de obter um certificado como motivação, e 80%
elegeram a facilidade de acesso às aulas. Já 77% indicaram a ampliação das oportunidades de inserção
no mercado de trabalho. A pesquisa, realizada entre 16 de maio e 4 de junho deste ano, consultou um
total de 480 voluntários.

HotelierNews: MTur abre inscrições para curso gratuito de atendimento ao turista
Trabalhadores que já atuam ou pretendem ingressar no setor turístico terão uma nova chance de me -
lhorar o currículo. O MTur (Ministério do Turismo) reabriu hoje (16) as inscrições para o curso de atendi -
mento a visitantes. Oferecido pelo BBA (Canal Brasil Braços Abertos), o curso é online e totalmente gra-
tuito. 



A capacitação, aberta a qualquer pessoa com mais de 15 anos, pode ser feita no site do canal. O prazo
de cadastro termina em 31 de dezembro e o aluno deve concluir o curso até 30 de março de 2020. O mi-
nistro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ressalta que a iniciativa impulsiona avanços no setor. “Nossa
gestão tem adotado várias ações para reforçar o turismo, mas isso exige crescente qualificação. Com
isso, nós aprimoramos a capacidade de atender bem os visitantes e contribuímos para a geração de em -
prego e renda no Brasil.”

O curso, com um total de 80 horas-aula, se divide em quatro módulos: Introdução, Atendimento, Comu-
nicação e Temas Transversais. As aulas englobam conteúdos como noções de inglês, ética e marketing
transmitidos por meio de jogos e vídeos. 

A conclusão do curso exige que o inscrito some um total de 696 pontos no sistema. Ao final da capacita -
ção, o próprio aluno pode emitir um certificado. Chancelado pelo MTur e pelo IFRJ (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro), a certificação é valida como curso de extensão. 

A plataforma do BBA também oferece atendimento direto aos alunos, pelo email pea@turismo.gov.br
ou pelo telefone gratuito 0800 200 8484.

MTur atendimento ao turista: edição anterior

O BBA formou 2.349 pessoas na sua última edição (2018/2019), concluída em 30 de abril deste ano. De
acordo com uma pesquisa promovida pelo MTur com alunos do curso anterior, 95% dos que responde-
ram apontaram a flexibilidade de horário e local para estudar como a principal motivação da qualifica -
ção. Outros 90% citaram a chance de aperfeiçoamento profissional.

Segundo a pesquisa, 84% citaram a possibilidade de obter um certificado como motivação, e 80% elege-
ram a facilidade de acesso às aulas. Já 77% indicaram a ampliação das oportunidades de inserção no
mercado de trabalho. A pesquisa, realizada entre 16 de maio e 4 de junho deste ano, consultou um total
de 480 voluntários.

Em 2018, a plataforma de ensino recebeu mais de 34 mil matrículas. Além do curso de atendimento ao
turista, o Canal Gestor do MTur também oferece curso online de gestão turística.
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Revista Hotéis: MTur reabre inscrições de curso gratuito de atendimento ao turista

O site não permite cópia.

A  Voz  da  Cidade: Ministério  do  Turismo  inscreve  para  curso  de  Atendimento  ao
Visitante

O site não permite cópia.
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Repórter Diário: Ministério do Turismo reabre inscrições para curso de turismo

O MTur (Ministério do Turismo) reabriu as inscrições para curso de atendimento a visitantes oferecido
pelo canal BBA (Brasil Braços Abertos). Trabalhadores que atuam ou pretendem ingressar no setor tu-
rístico terão chance de aprimorar conhecimentos, melhorar currículo e contribuir para o mercado de via -
gens. A capacitação, com total de 80 horas, é aberta para pessoas com mais de 15 anos e a inscrição pre -
cisa ser feita até 31 de dezembro. Após a conclusão do curso, o aluno poderá emitir certificado chancela-
do pelo MTur e pelo IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro). 

Bonito Notícias: Abertas inscrições para curso gratuito de atendimento ao turista

A capacitação, aberta a qualquer pessoa com mais de 15 anos, pode ser feita a partir de equipamentos
conectados à internet, como computadores, tablets e smartphones. O prazo de cadastro termina em 31
de dezembro e o aluno deve concluir o curso até 30 de março de 2020. 



O curso, com um total de 80 horas-aula, se divide em quatro módulos: Introdução, Atendimento, Comu-
nicação e Temas Transversais. A capacitação usa linguagem simples e engloba conteúdos como noções
de inglês, ética e marketing, transmitidos por meio de jogos e vídeos. 

A conclusão do curso exige que o inscrito some um total de 696 pontos no sistema. Ao final da capacita -
ção, o próprio aluno pode emitir um certificado, chancelado pelo MTur e pelo Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), que é válido como curso de extensão. A plataforma
do BBA também oferece atendimento direto aos alunos, pelo email pea@turismo.gov.br ou pelo telefo-
ne gratuito 0800 200 8484.
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O São Gonçalo: Quando São Gonçalo e Niterói foram ‘embaixadas’

Os jornais impressos e os livros são dois itens diferentes, mas que servem para o mesmo propósito: re -
gistrar a história de forma segura e sem risco do conteúdo publicado ser editado ou de serem perdidos
em páginas na internet que podem deixar de existir. Tal como as bibliotecas, o arquivo de O SÃO GON -
ÇALO não é diferente e registra diversos fatos da história da Região Metropolitana do Rio desde 22 de
janeiro de 1931. Entre tantos acontecimentos, a reportagem fez um ‘pequeno recorte’ de personalida-
des internacionais que marcaram presença em São Gonçalo e Niterói, na longínqua década de 90.
Os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) foram um projeto de política pública criado no man -
dato do gaúcho Leonel Brizola como governador do Estado do Rio de Janeiro. O mentor deste sistema
foi o antropólogo Darcy Ribeiro. A intenção Cieps era em ofertar aulas em tempo integral, atividades cul-
turais e esportivas além de atendimento médico e odontológico aos alunos. Em 1992, no bairro de Ne-
ves, em São Gonçalo, o Ciep Chanceler Willy Brandt recebeu uma visita da Rússia, a de Mikhail Gorba-
chev, último presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 7 de dezembro, um
ano depois da dissolução do bloco soviético após as reformas anunciadas pelo próprio Gorbachev, atra-
vés da ‘glasnot’ (abertura política) e ‘perestroika’ (abertura econômica).

“A inauguração do Ciep Chanceler Willy Brandt teve a presença de uma personalidade ilustre no cenário
da política internacional. Trata-se de Mikhail Gorbachov, ex-presidente da extinta União Soviética, que
em visita ao Rio, foi convidado pelo governador Leonel Brizola para o evento. Gorbatchov e sua esposa
Raisa chegaram ao Ciep por volta das 12 horas no mesmo helicóptero de Brizola, sendo recebidos com a
execução do hino da República da Rússia, pela banda do Corpo de Bombeiros. (...) Durante o evento, um
grupo de baianas e rimistas da escola de samba Unidos do Viradouro animaram a festa. Gorvatchov en-
trou no ritmo de carnaval pegando um bumbo e ensaiando uns batuques. O grupo de capoeira Guerrei -
ros do Capões, formados por crianças, presenteou o ex-presidente com um berimbau, garantindo que
iria aprender a tocar o instrumento”, dizia o trecho na capa de OSG sobre a presença do ex-líder comu-
nista no espaço escolar que foi batizado em tributo ao ex-diplomata alemão que também atuou como
jornalista na Guerra Civil Espanhola em 1937 e vencedor prêmio Nobel da Paz de 1971. Brandt havia fa -
lecido em outubro daquele ano, em decorrência de um câncer. No ano seguinte, no mesmo Ciep que se
tornou um campus de extensão do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) desde julho de 2016; a auto-
ridade da vez, a visitar o espaço com Brizola, foi o ex-presidente do Uruguai, Luis Alberto LaCalle, que es-
tava acompanhado de uma comitiva uruguaia, em 12 de julho de 1993.

“(...) O presidente estava acompanhado do embaixador do Uruguai, Enrique Fynn e do prefeito da cida-
de de Durazno, Raul Iturria, além de jornalistas uruguaios. A comitiva desembarcou de helicóptero, às
10h50, no campo de futebol do Laboratório Farmacêutico da Política Militar, em Neves, causando fris-
son entre os estudantes que o aguardavam. (...) O presidente LaCalle ressaltou a importância da educa -
ção integral, que “atende as necessidades do corpo e do intelecto”, esclarecendo que em seu país tam-
bém existe uma política voltada para esse tipo de ensino. (...) A visita durou cerca de horas, terminando
com uma exibição improvisada de uma roda de capoeira. O Ciep Chanceler Willy Brandt atende crianças
de 1ª série ao segundo grau, funcionando em regime integral. São 510 alunos matriculados, sendo que
12 deles residem na própria escola.”, informou o jornal em sua primeira página.
Embora o Ciep já seja uma parte do IFRJ, no entanto, o mesmo ainda não está em pleno funcionamento,
como respondeu o diretor da unidade, Tiago Giannerini, ao questionado da reportagem. “Hoje, em São
Gonçalo, o IFRJ funciona nos Cipes Neuza Brizola e Willy Brandt. O grande problema é que, quando foi



assinada a cessão (do Brandt), o edifício já estava totalmente deteriorado. Toda a parte elétrica, esqua-
drias de alumínio, telhado, etc, foram completamente removidos e ainda havia a ocupação por depen-
dentes químicos. No período que se seguiu, foi realizado um grande projeto em parceria com o progra -
ma ‘REDES’, envolvendo, além de nós, a Fiocruz e diversas Secretarias Municipais. Desde então o IFRJ
vem conseguindo apenas pequenos recursos orçamentários junto ao Governo Federal que não são sufi-
cientes para a reforma completa do prédio”, explicou Giannerini.

Tributo a Che em S.Gonçalo -  Ainda em território gonçalense mas precisamente no dia 24 de setembro
de 1997, o filho do líder da revolução cubana, Che Guevara, também marcou presença. O advogado Ca-
milo Guevara March, que na época tinha 35 anos, foi homenageado na Câmara Municipal e durante a
cerimônia charutos cubanos foram dados como presente pelos cubanos.

“Resgatar os ideais de Ernesto Che Guevara. Essa foi a tônica dos discursos durante a sessão solene na
Câmara Municipal de São Gonçalo (...) Após receber a medalha Armando Leão Ferreira pela passagem
do 30º aniversário (de morte) do seu pai, o advogado Camilo Guevara March expressou sua emoção (...)
Junto com o filho de Che Guevara, fizeram parte da delegação cubana Sara Scchmidth (diretora do Insti-
tuto Cubano de Amizade com os Povos para América Latina e Caribe), Lazaro Riviera Hernandez (vice-
presidente municipal do Poder Popular de Centro Havana), Luiz Brunet Garcia (vice-presidente da União
Nacional de Escritores e Artistas de Cuba) e Juan Carlos Frometa (secretário de Relações Internacionais
da União de Jovens Comunistas)”, assim foi publicado no dia seguinte sob a manchete “Câmara lembra
ideais de Che Guevara”. E 22 anos após a solenidade na Casa Legislativa, a reportagem de O SÃO GON-
ÇALO entrou em contato com Camilo que trabalha no Centro de Estudos Che Guevara, em Havana, capi-
tal de Cuba.
“Fui convidado como membro de uma delegação organizada pelo Instituto Cubano de Amizade com os
Povos (ICAP), com o único propósito de estreitar os laços de irmandade com o Brasil mas a minha esta -
dia foi curta mas recordo do carinho dos amigos brasileiros com o que tive o prazer de conviver nestes
dias”, escreveu Camilo por e-mail.

Modelo cubano em solo niteroiense - Fechando a década, em 30 de junho de 1999, o ex-presidente de
Cuba, Fidel Castro, esteve, em Niterói para inaugurar uma unidade do Programa Médico de Família, que
foi inspirado no modelo saúde cubano.

“Com aparato de escolta pouco visto no Brasil, o presidente de Cuba, fez ontem uma visita histórica ao
município de Niterói. Depois de participar da Cimeira, o ‘comandante’, trocou o terno do encontro de
cúpula de chefes de Estado pela sua tradicional farda verde para participar junto com o prefeito Jorge
Roberto Silveira, da inauguração de mais um módulo do Programa Médico de Família, no Morro do Palá -
cio, no bairro do Ingá. O líder cubano seguiu ainda para o Museu de Arte Contemporânea (Mac), no Gra -
goatá, onde recebeu uma escultura de ferro do arquiteto Oscar Niemeyer”, registrou a capa de OSG.

Segundo a Prefeitura de Niterói, a unidade de saúde em questão, segue funcionando na localidade. “A
equipe básica é composta por: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário e den-
tista. O módulo denominado “Jesus Montane Oropesa” (em homenagem a um guerrilheiro cubano), lo -
calizado na comunidade do Palácio, foi inaugurado por Fidel Castro durante sua visita A unidade conta,
atualmente, com mais de 3.600 usuários cadastrados para atendimento”,manifestou a prefeitura, em
nota.  Em visita ao Mac, Fidel assinou o ‘livro de ouro’ do museu niteroiense e deixou perpetuado a sua
impressão sobre a ‘cidade sorriso’. “Nunca vi nada tão bonito, fraternal e emocionante. Guardarei por
toda minha vida o quanto é incrível este momento”, escreveu o ex-guerrilheiro.

Jornal Dia Dia: IFMS realiza seminário sobre educação profissional em agosto

O Instituto Federal de Mato Grosso Sul (IFMS) realizará, nos dias 5 e 6 de agosto, a segunda edição do
Seminário de Educação Profissional e Tecnológica. O evento abre as atividades letivas para os ingressan-
tes na segunda turma do Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, ofertado em Campo Gran-
de. 



As atividades ocorrerão no Complexo Multiuso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS),
na capital. 

O seminário se destina a estudantes de graduação, pós-graduação, docentes, servidores de instituições
de ensino técnico e superior, bem como a pesquisadores e interessados na educação profissional e tec-
nológica. 

A programação prevê palestras, roda de conversa e apresentação dos projetos de pesquisa dos estudan-
tes da primeira turma do mestrado profissional e da especialização em Docência para a Educação Profis -
sional, Científica e Tecnológica.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 4 de agosto na página do evento, onde também está
disponível a programação completa do seminário. O número de vagas é limitado, por isso é importante
que  os  interessados  se  inscrevam  com  antecedência.  Os  participantes  receberão  certificado.

Evento – A conferência de abertura será ministrada pelo professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro
(IFRJ), Marcus Vinicius Pereira, doutor em Educação em Ciências e Saúde. O tema será “Produtos educa-
cionais no âmbito dos mestrados profissionais em ensino: cenários, desafios e perspectivas”.

“O evento tem o objetivo proporcionar estudos e análises a respeito da educação profissional e tecnoló-
gica, ampliando o debate sobre essa política pública educacional e suas articulações com o ensino técni-
co  integrado”,  explica  o  coordenador  do  mestrado  profissional  no  IFMS,  Dante  Alighieri  de  Mello.

As atividades servirão para apresentar os trabalhos em andamento, com ênfase nos produtos educacio-
nais que estão sendo desenvolvidos pelos mestrandos, além das normas e funcionamento do programa. 

“O seminário será a aula magna para os ingressantes da turma 2019, portanto, a expectativa é que os
participantes tenham um panorama dos objetivos do programa, conheçam os colegas, docentes e as li -
nhas de pesquisa. Servirá também para que iniciem as reflexões e aprofundamentos teóricos que culmi -
narão  na  definição  e  no  desenvolvimento  de  seus  objetos  de  pesquisa”,  destaca  o  coordenador.

Mestrado Profissional – O Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica é a primeira pós-gradua-
ção stricto sensuoferecida pelo IFMS. O curso visa tanto a produção de conhecimento quanto o desen-
volvimento de produtos educacionais voltados ao ensino da educação profissional e tecnológica.
Ofertado no Campus Campo Grande, o curso tem vagas destinadas a servidores do IFMS e ao público ex -
terno.

Sob a coordenação do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), o mestrado profissional é oferecido por
instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
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Dia a Dia ES: Abertas inscrições em curso online gratuito para quem quer trabalhar
com turismo

Quem atua ou pretende trabalhar no setor turístico pode aprimorar seu conhecimento. O Ministério do
Turismo (Mtur) abriu nesta terça-feira (16) as inscrições para o curso de atendimento a visitantes ofere-
cido pelo Canal Brasil Braços Abertos, plataforma online totalmente gratuita.

A capacitação, aberta a qualquer pessoa com mais de 15 anos, pode ser feita a partir de equipamentos
conectados à internet, como computadores, tablets e smartphones.

O prazo de cadastro termina em 31 de dezembro e o aluno deve concluir o curso até 30 de março de
2020.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ressaltou que a iniciativa impulsiona avanços no setor.
“Nossa gestão tem adotado várias ações para reforçar o turismo, mas isso exige crescente qualificação.



Com isso, nós aprimoramos a capacidade de atender bem os visitantes e contribuímos para a geração de
emprego e renda no Brasil”, ressalta.

O curso, com um total de 80 horas-aula, se divide em quatro módulos: Introdução, Atendimento, Comu-
nicação e Temas Transversais.

A capacitação usa linguagem simples e engloba conteúdos como noções de inglês, ética e marketing,
transmitidos por meio de jogos e vídeos.

O secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do MTur, Aluizer Malab, destaca os esfor-
ços conjuntos por adesões ao canal.

“É muito importante o engajamento dos secretários estaduais e municipais de Turismo pela participação
dos profissionais nesta iniciativa, uma vez que qualquer município do Brasil pode acessar a plataforma”,
observa.

A conclusão do curso exige que o inscrito some um total de 696 pontos no sistema. Ao final da capacita -
ção, o próprio aluno pode emitir um certificado, chancelado pelo MTur e pelo Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), que é válido como curso de extensão.

Solidário Notícias: Game XP 2019: Inova Arena ganha espaço próprio com 2 mil metros
quadrados

Game XP
O universo gamer vai muito além da diversão e entretenimento. Na segunda edição solo da Game XP, o
primeiro GamePark do mundo, a Inova Arena ganha ainda mais destaque e passa a ter um espaço exclu -
sivo com mais de 2 mil metros quadrados. Empresas e instituições de ensino como Cultura Inglesa, code-
Buddy, Embraer e Estácio estão com espaços incríveis para o público aprender sobre suas áreas de atua-
ção, sempre com muita diversão e tecnologia. O Inova Stage está de volta com 36 horas de talks e pai-
néis que falarão sobre seis grandes temas: Tecnologia na Educação, Tecnologia na Saúde, Bastidores do
Mundo dos Games, Revolução nos Negócios, Cidades Inteligentes e Gadgets of the Future (robôs, dispo -
sitivos de comando de voz, roupas inteligentes). A novidade desta edição fica por conta do Dev Park,
uma área de exposição para que programadores independentes ganhem visibilidade com seus trabalhos
e criem novas conexões com o mercado.

“O papel da Inova Arena é contribuir para a construção do conhecimento. Aqui, inovação e tecnologia
viram entretenimento. Temos empresas que são referência em seus setores, como a Embraer que está
comemorando seus 50 anos aqui conosco, e com ativações criativas e divertidas acendem a curiosidade
e interesse do público de todas as idades. Além disso, com os talks e painéis do Inova Stage jogamos luz
sobre temas fundamentais para nossa sociedade”, explicou Roberta Coelho, CEO da Game XP.

Atrações da Inova Arena

CodeBuddy Tilt Brush XP: Uma experiência em realidade aumentada onde você faz um live painting em
mundo 3D virtual.

Cultura Gamer Arcade: A Cultura Inglesa te convida para encarar um quiz que irá desafiar seus conheci -
mentos no vocabulário gamer dentro de um arcade gigante.

Dev Park: Os desenvolvedores de games independentes ganharam uma área de 200 m² com áreas de
gameplay, monitores de exibição, estações de realidade virtual, além de um palco onde os Devs poderão
realizar sessões de bate papo e meet & greet com o público. Ao todo, serão 24 desenvolvedores exibin-
do seus games, sendo 12 destes selecionados pelas inscrições online, das quais 6 são exclusivamente
destinados a devs do Estado do Rio de Janeiro, 6 vagas para desenvolvedores incubados pelo Programa
Rio Criativo da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e mais 6  da  Subsecretaria  de  Ino -



vação  da  Cidade  do  Rio  de  Janeiro,  por  meio  do  concurso Inova Games, realizado com o projeto
Naves do Conhecimento.

Embraer Visão do Futuro: Experimente o futuro e embarque em uma viagem imersiva, aproveite e co -
nheça aeronaves em realidade aumentada enquanto carrega seu celular.

Influency.me: Venha entender a profissão e conhecer os seus influenciadores favoritos!

Meu caminho Estácio: Inspirado na plataforma “Rota das Carreiras”,  o estande da Estácio terá duas
ações interativas na Game XP: um mini teste orientacional, como uma viagem ao futuro onde as pessoas
serão apresentadas às suas jornadas conforme suas respostas e um jogo de tabuleiro em realidade au-
mentada, no qual os jogadores vão se tornar peças em tamanho real e poderão testar seus conhecimen -
tos sobre diferentes temas relacionados as mais variadas profissões.

MOCS: Kit Livre com jogo VR de acessibilidade, experiências de holografia e a Pundi, onde você pode co -
meçar sua conta no mercado de bitcoins!

Oi: Holografia + Nave – Dentre tantas frentes de inovação da Oi, conheça a tecnologia 5G e jogue os ga-
mes feitos pelos alunos do Nave, escola apoiada pelo Oi Futuro.

Inova Stage

Na segunda edição solo da Game XP o Inova Stage será, mais uma vez, palco de palestras e debates e
reunirá mais de 100 speakers que falarão sobre seis grandes temas: Tecnologia na Educação, Tecnologia
na Saúde, Bastidores do Mundo dos Games, Revolução nos Negócios, Cidades Inteligentes e Gadgets of
the Future (robôs, dispositivos de comando de voz,  roupas inteligentes).  Durante os quatro dias de
evento, o público poderá participar de debates esclarecedores sobre tecnologia e sociedade.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO INOVA STAGE: A programação pode sofrer alterações que serão atua-
lizadas no site e aplicativo da Game XP.

20h – Encerramento com dança e futebol de robôs - Helton Sereno e equipe Jaguar de Robótica (IFRJ)

Sobre a Game XP

A Game XP aconteceu pela primeira vez no Rock in Rio 2017 e consagrou-se como o maior evento gamer
da América Latina. Em 2018, a Game XP passou a acontecer de forma independente, transformando-se,
também, no primeiro GamePark do mundo. Com sold out em três dos quatro dias, o evento ocupou as
três arenas olímpicas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que se transformaram na Oi Game Arena,
na GamePlay Arena e na Inova Arena. Em 2019, a Game XP acontecerá de 25 a 28 de julho, com uma
área 60% maior e o dobro de atrações. Saiba mais em www.gamexp.com.br.
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O Globo: Federais do Rio criticam Future-se: 'Evidente ausência de políticas educacio-
nais’
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Jornal do Brasil:  Game XP teve disputas acirradas na Oi Game Arena e shows que le-
vantaram o público no Palco Gênesis

São 160 mil m2 de área de puro entretenimento e diversão. E, neste espaço o que não falta é música
para movimentar os visitantes da Game XP 2019. Entre os destaques deste terceiro dia de evento, que
teve seus ingressos esgotados há mais de uma semana, estão a final do campeonato feminino e a semifi -
nal acirradíssima do Brasileirão de Rainbow Six. No Palco Gênesis, a DJ produtora mais nova do mundo,
DJ Rivkah, de apenas 11 anos, se apresentou e embalou o público com suas batidas. Ainda neste espaço,
Projota deu protagonismo aos fãs e se jogou na plateia durante sua apresentação.

Na Oi Game Arena, o dia estava para as mulheres e o público lotou o espaço para acompanhar ao vivo a
final do campeonato feminino de Counter Strike by Gamers Club. A disputa do Team oNe e paIN Gaming
foi acirrada, mas terminou no segundo mapa. As jogadoras do paIN conseguiram ser mais ágeis e marca-
ram 16x8, levando o título para casa. O intervalo das exibições, contou com a participação da banda de
indie rock e rock alternativo, Supercombo, que tem quase 1 milhão de inscritos no youtube. Dando se -
quência as disputas, a força feminina ainda reinava na arena. Na disputa da final do campeonato femini -
no de Rainbow Six, diante de uma plateia animada, com bastões coloridos para torcer, o time Black Dra-
gons marcou mais pontos que Resilience e foi tricampeão após marcar 7X4 no segundo mapa. Já o Brasi-
leirão de Rainbow Six teve a segunda parte da semifinal com Ninjas in Pyjamas contra FaZe Clan. Em uma
partida emocionante com três mapas, a FaZe Clan levou a disputa para a prorrogação e garantiu a vaga
na final por 8x6.

A Game XP deste ano confirmou o sucesso do Just Dance Stage, que não ficou vazio em nenhum mo-
mento e a participação da cantora Lexa neste sábado foi o momento ímpar da atração. Ela fez um pocket
show e apresentou em primeira mão a coreografia de "Só Depois do Carnaval" para o game da Ubisoft. O
público foi à loucura e a cantora recebeu os fãs para fotos. Quem aprovou a ação foi Paulo Soares, de 23
anos. “Sou just dancer e fã da Lexa. Gostei muito da música e já vou ensaiar a coreografia. Ótima sacada
trazer essa diva”, disse ele.

Nos 1.200 metros quadrados da GameZone, os amantes dos jogos “old school’’ se divertiram com diver-
sos arcades, fliperamas e modernos games espalhados em 140 máquinas para jogar à vontade, entre
eles Pinball, simulador de Fórmula 1 e Mario Kart, este jogado no telão. Rodrigo Assis, de 48 anos, que
estava acompanhado do filho Lucca Assis de 13 anos lembra que é “do tempo do totó, videogame e fli-
perama, então essa aqui é a minha área. O evento conseguiu atender a todos os públicos, pois mesclou a
tecnologia das atrações com realidade virtual aos jogos que fizeram sucesso no passado, como o Mario
Kart. E, aqui, tenho a oportunidade de mostrar esses games para o Lucca’’, destacou.

No palco Gênesis, a DJ produtora mais nova do mundo, DJ Rivkah, de apenas 11 anos, esquentou o públi-
co e mostrou por que vem ganhando cada vez mais espaço na cena da música eletrônica. Premiada na
última edição do Brasil Music Conference, Rivkah contagiou a todos com suas batidas do início ao fim do
show. Na sequência, o headliner do dia, o rapper Projota, subiu ao palco e trouxe o público como parte
intergrante de sua apresentação com seus refrões marcantes e letras reflexivas. A interação e o improvi-
so de freestyle foram os destaques. Mais uma vez, a enigmática DJ Myste agitou o público com as bati -
das de sua música eletrônica. O Palco Gênesis ainda contou com as apresentações de Zeeba feat. Rivkah
e da Game XP Sinfônica.

Na Inova Arena, o vice-presidente executivo de engenharia e tecnologia da Embraer, Daniel Moczid-
lower, entrou para o mundo geek da Game XP e se transformou em um cavaleiro Jedi. Além de ser fã da
Star Wars, Daniel adota os valores dos filmes como máximas para liderança e motivação da equipe da
empresa, que este ano comemora 50 anos. Entre as lições, o VP da Embraer destacou a preocupação
com o futuro, sem esquecer que o foco deve estar também no agora.

Já o professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), André Brasil, atraiu o público jovem com o
tema “Como criar um game em tempo real”. A parte teórica ressaltou a importância de interação, desafi-
os e personagens no game. Na parte prática, André mostrou o passo a passo para a criação do próprio
game. “É importante brincar de criar games, e não só jogar”, concluiu.

NerdTrip:  GAME XP 2019|Terceiro dia teve disputas acirradas na Oi  Game Arena e
shows que levantaram o público no Palco Gênesis!
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marcaram 16×8, levando o título para casa. O intervalo das exibições, contou com a participação da ban-
da de indie rock e rock alternativo, Supercombo, que tem quase 1 milhão de inscritos no youtube.  Dando
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estava acompanhado do filho Lucca Assis de 13 anos lembra que é “do tempo do totó, videogame e fli-
perama, então essa aqui é a minha área. O evento conseguiu atender a todos os públicos, pois mesclou a
tecnologia das atrações com realidade virtual aos jogos que fizeram sucesso no passado, como o Mario
Kart. E, aqui, tenho a oportunidade de mostrar esses games para o Lucca’’, destacou.

No palco Gênesis, a DJ produtora mais nova do mundo, DJ Rivkah, de apenas 11 anos, esquentou o públi-
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última edição do Brasil Music Conference, Rivkah contagiou a todos com suas batidas do início ao fim do
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intergrante de sua apresentação com seus refrões marcantes e letras reflexivas. A interação e o improvi-
so de freestyle foram os destaques. Mais uma vez, a enigmática DJ Myste agitou o público com as bati-
das de sua música eletrônica. O Palco Gênesis ainda contou com as apresentações de Zeeba feat. Rivkah
e da Game XP Sinfônica.

Na Inova Arena, o vice-presidente executivo de engenharia e tecnologia da Embraer, Daniel Moczid-
lower, entrou para o mundo geek da Game XP e se transformou em um cavaleiro Jedi. Além de ser fã da
Star Wars, Daniel adota os valores dos filmes como máximas para liderança e motivação da equipe da
empresa, que este ano comemora 50 anos. Entre as lições, o VP da Embraer destacou a preocupação
com o futuro, sem esquecer que o foco deve estar também no agora.

Já o professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), André Brasil, atraiu o público jovem com o
tema “Como criar um game em tempo real”. A parte teórica ressaltou a importância de interação, desafi-
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prio game. “É importante brincar de criar games, e não só jogar”, concluiu.
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	Nos 1.200 metros quadrados da GameZone, os amantes dos jogos “old school’’ se divertiram com diversos arcades, fliperamas e modernos games espalhados em 140 máquinas para jogar à vontade, entre eles Pinball, simulador de Fórmula 1 e Mario Kart, este jogado no telão. Rodrigo Assis, de 48 anos, que estava acompanhado do filho Lucca Assis de 13 anos lembra que é “do tempo do totó, videogame e fliperama, então essa aqui é a minha área. O evento conseguiu atender a todos os públicos, pois mesclou a tecnologia das atrações com realidade virtual aos jogos que fizeram sucesso no passado, como o Mario Kart. E, aqui, tenho a oportunidade de mostrar esses games para o Lucca’’, destacou.
	No palco Gênesis, a DJ produtora mais nova do mundo, DJ Rivkah, de apenas 11 anos, esquentou o público e mostrou por que vem ganhando cada vez mais espaço na cena da música eletrônica. Premiada na última edição do Brasil Music Conference, Rivkah contagiou a todos com suas batidas do início ao fim do show. Na sequência, o headliner do dia, o rapper Projota, subiu ao palco e trouxe o público como parte intergrante de sua apresentação com seus refrões marcantes e letras reflexivas. A interação e o improviso de freestyle foram os destaques. Mais uma vez, a enigmática DJ Myste agitou o público com as batidas de sua música eletrônica. O Palco Gênesis ainda contou com as apresentações de Zeeba feat. Rivkah e da Game XP Sinfônica.
	Na Inova Arena, o vice-presidente executivo de engenharia e tecnologia da Embraer, Daniel Moczidlower, entrou para o mundo geek da Game XP e se transformou em um cavaleiro Jedi. Além de ser fã da Star Wars, Daniel adota os valores dos filmes como máximas para liderança e motivação da equipe da empresa, que este ano comemora 50 anos. Entre as lições, o VP da Embraer destacou a preocupação com o futuro, sem esquecer que o foco deve estar também no agora.
	Já o professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), André Brasil, atraiu o público jovem com o tema “Como criar um game em tempo real”. A parte teórica ressaltou a importância de interação, desafios e personagens no game. Na parte prática, André mostrou o passo a passo para a criação do próprio game. “É importante brincar de criar games, e não só jogar”, concluiu.
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