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Gripe: vacinação vai 
começar na segunda
Crianças entre 6 meses e 6 anos, grávidas e trabalhadores da saúde serão os primeiros

MOBILIZAÇÃO EM TRÊS ETAPAS

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

O projeto de requalificação 
da orla do bairro de Charitas, 
na Zona Sul de Niterói, 
será escolhido através de 
um concurso nacional de 
arquitetura, que será lançado 
dia 22 pela Prefeitura e IAB. A 
ideia é transformar o trecho 
entre a Praça Radio Amador e 
o Clube Naval em um grande 
parque linear, espaço destinado 
a fortalecer o lazer, o turismo e a 
economia da cidade. A iniciativa 
do município foi concebida 
com base no Plano Diretor, que 
está elaborando o Programa de 
Requalificação Urbana das Praias 
da Baía da Guanabara.

CIDADES\PÁG. 4

Charitas 
terá orla 
requalificada

SG reforça 
conservação
nos bairros
Nos primeiros meses da atual 
gestão, a Prefeitura de São 
Gonçalo está reforçando os 
serviços de manutenção por toda 
a cidade, visando a conservação 
dos bairros. Mutirões de limpeza, 
operação tapa-buraco, drenagem 
de ruas, pavimentação de vias 
e dragagem de rios podem ser 
vistos em todo o município. 
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Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Alvo de transbordamentos constantes, o  Rio Imboaçu passa por serviços de dragagem

ESPORTES

Clássico Vovô 
decisivo no 
Maracanã
Ameaçados de ficar de fora das 
semifinais do Campeonato 
Carioca, Fluminense e Botafogo 
se enfrentam neste sábado.

Mailson Santana / Fluminense

Kayky, no Flu, e Matheus Nascimento, no Bota, são duas joias confirmadas no clássico

Flamengo tem 
último teste 
antes do Vélez

PÁG. 8

Marina Lima 
compartilha 
canções
Celebrando 21 discos, 
Marina Lima lança e 
disponibiliza de forma 
gratuita seu livro de 
partituras e letras 
contendo toda a sua obra.

PÁG. 8

CULTURA

Candé Salles / Divulgação

Artista disponibiliza sua obra em 
livro gratuito para download

Doação de alimentos já passa de 5 t
Campanha Niterói Solidária entrega 200 kits para distribuição entre famílias afetadas pela pandemia
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Eventos virtuais 
marcam o Dia 
do Livro Infantil
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OPINIÃO

LUSOFONIA

A diversidade 
criativa da 
Língua
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António Montenegro Fiúza

Concessão de 
alvarás sobe 
384% em SG
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Capitão Nelson 
recebe 1ª dose 
da Coronavac
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Reflexões 
sobre a morte e 
ressurreição

DOM JOSÉ FRANCISCO

PÁG. 4

RICHARD SONSOL

Imóvel na 
planta ou 
usado?

PÁG. 5

Vitor Silva / Botafogo



Cidades2 ofluminense.com.br Sábado, 17, domingo, 18 e segunda-feira, 19/4/2021

CARTA DO LEITOR

Pipocos em bairro de Niterói
Depois de muito tempo sem ouvir barulho de tiros aqui 
onde moro, no Fonseca, os barulho de pipocos recomeça-
ram nesta semana. Desde o início da pandemia o bairro 
tem vivido dias de tranquilidade. Espero que não seja o 
início de uma nova onda de violência por aqui. 
Jussara Almeida

Descaso das autoridades
Aqui em Itaipu a situação da Lagoa continua a mesma. 
Assoreada, com água escura e mau cheiro. É impressio-
nante como as autoridades não fazem nada para resolver 
o problema. A lagoa está morrendo e estão assistindo de 
braços cruzados, de dentro de seus gabinetes. Precisamos 
dar um basta nisso!
Camilla Monteiro
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FILIADO A

Edição de sábado a segunda-feira

Parcerias e 
concessões
O Rio de Janeiro terá um 
Plano de Desenvolvimento 
Econômico, que incluirá 
projeção de concessões e 
parcerias para os próximos 
30 anos. O anúncio foi feito 
esta semana pelo secretá-
rio de Estado de Planeja-
mento e Gestão, José Luís 
Zamith, durante audiência 
pública virtual da Comissão 
de Tributação, Controle da 
Arrecadação Estadual e de 
Fiscalização dos Tributos 
Estaduais da Alerj.

Nesta segunda (19), a 
Comissão  tem nova au-
diência pública, às 13h30, 
para discutir o PL 1.937/20, 
já aprovado. O projeto esta-
belece tratamento tributário 
especial aos produtores de 
energia termoelétrica. Na 
terça, às 10h, a audiência 
será conjunta com a Co-
missão de Constituição e 
Justiça (CCJ) para debater o 
PL 1.596/19, que cria regime 
tributário especial à quero-
sene de aviação. 

Mais delegacias especializadas

A Alerj aprovou nesta semana o 
PL 3.476/20, que obriga o gover-
no do estado a criar Delegacias 
de Crimes Raciais e Delitos 
de Intolerância (Decradis) em  
várias regiões fluminenses. A 
medida é de autoria original das 
deputadas Dani Monteiro e Mô-

Divulgação

nica Francisco, ambas do PSol, 
Martha Rocha (PDT), além dos 
deputados Carlos Minc (PSB) 
e Átila Nunes (MDB). O texto 
seguirá para o governador em 
exercício, Cláudio Castro, que 
tem até 15 dias úteis para san-
cioná-lo ou vetá-lo.

Jovens talentos de São Gonçalo
Dedicação, esforço e com-
prometimento são as chaves 
que três jovens alunos da Es-
cola Firjan Senai Sesi usaram 
para abrir caminho e alcan-
çar o 1º lugar na categoria 
Mentalidade Marítima, do 
Prêmio Marinha do Brasil, na 
19ª Feira Brasileira de Ciên-
cias e Engenharia (Febrace). 
Rafaela Pessanha de Freitas, 
Daniel Caruso Melo Roquet-
te Couto e Carlos Eduardo 
Veras Keller, da unidade de 
São Gonçalo, explicaram 
que pesquisaram o assunto 
profundamente para colocar 
a “Ecodraga – uma alternati-
va para o lixo flutuante” em 
prática e apresentá-la à ban-
ca examinadora de maneira 
bem fundamentada.

O prêmio reconheceu a 
qualidade da coletora de lixo 
movida a energia solar, de-
senvolvida para revitalizar a 
Praia das Pedrinhas, em São 
Gonçalo, na Baía de Guana-
bara. Essa vitória estimulou 
os jovens, que em 2020 foram 
instigados a criar algo ligado 
à ecologia e à mudança de 
realidade. Os premiados tra-
balham agora na produção 
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Estudantes ganham prêmio após elaborarem ecodraga movida a energia solar para retirar o lixo da Baía de Guanabara

Bíblia fora 
das escolas
O plenário do STF decidiu, por 
unanimidade, ser inconstitu-
cional lei estadual que obrigue 
escolas e bibliotecas a mante-
rem ao menos um exemplar da 
Bíblia em seus acervos. Com a 
decisão, foi derrubado trecho 
de uma lei do Amazonas que 
impunha a obrigatoriedade. A 
ação direta de inconstitucio-
nalidade foi aberta pela Pro-
curadoria-Geral da República 
em 2015. Todos os ministros 
seguiram o voto da relatora, 
ministra Cármen Lúcia. Para 
ela, o Estado não pode exigir 
uma obra sagrada em detri-
mento de outras, pois precisa 
ser neutro e independente em 
relação a todas as religiões. 
Exigir somente a Bíblia viola-
ria os princípios da laicidade 
estatal, da liberdade religiosa 
e da isonomia dos cidadãos, 
argumentou.

de um protótipo, com o ob-
jetivo de patentear o projeto 
e buscar patrocinadores. 

Marcília Picanço, coorde-
nadora da escola, destacou 
que vai dar suporte para a 
construção do protótipo. 

“Esse prêmio pioneiro 
pode servir de inspiração 

para outras escolas seguirem 
o nosso direcionamento es-
tratégico de trabalhar com 
projetos científicos”, avaliou.

O resultado do concurso 
já começou a fazer história e 
a contagiar a escola. Segundo 
Valéria Filgueiras, professora 
de Matemática e também 

orientadora dos jovens, até 
alunos das primeiras séries 
já estão interessados em 
participar de outros projetos. 

“O prêmio significa um 
reconhecimento, porque a 
gente vê que está fazendo 
um trabalho diferenciado”, 
assinalou. 

Bairro Seguro na 
Região Serrana

Alívio para 
as empresas

O governo estadual analisa 
ampliar para a Região Serra-
na o programa Bairro Seguro, 
desenvolvido pela Secretaria 
de Estado da Polícia Militar, 
cujo objetivo é atuar preven-
tivamente e estabelecer um 
policiamento de proximida-
de. O reforço na segurança 
pública pode chegar aos 
municípios de Petrópolis 
e Areal, após solicitações 
formalizadas pelo deputado 
Marcus Vinícius (PTB).

Através de indicações 
legislativas encaminhadas 
ao governador em exercí-
cio, Cláudio Castro (PSC), 
Marcus Vinícius justificou 
os apelos de moradores de 
Secretário, distrito de Petró-
polis, e Areal por melhorias 
no policiamento. 

No último dia 10, o depu-
tado estadual esteve pessoal-
mente com o governador em 
Areal, por ocasião do aniver-
sário do município, quando 
reforçou os pedidos.

“A implantação do pro-
grama Bairro Seguro em 
Areal e Secretário levará 
mais tranquilidade para as 
pessoas, fortalecendo a se-
gurança, além de incentivar 
também investimentos nas 
áreas comercial e turística”, 
afirma Marcus Vinícius. 

O Tribunal de Justiça do Esta-
do acaba de indeferir pedido 
liminar do Ministério Publico 
na ação que pedia a suspen-
são da LEI 9.025/20 (Novo 
Regime do Atacado em subs-
tituição ao Riolog. A negativa 
foi decidida juntamente com 
o pedido de participação da 
Fecomércio RJ na ação, a fim 
de exercer a defesa da legali-
dade da Lei 9.025/20 e a im-
portância desse regime para 
a manutenção de empresas 
fluminenses e dos empregos 
por ela gerados em nosso 
território.

PF investiga painel na UFRJ

A PF vai investigar os respon-
sáveis por instalar um painel 
de LED no campus da UFRJ 
na Praia Vermelha, para ata-
car Bolsonaro. A denúncia é 
do deputado estadual Ander-
son Moraes (PSL). O painel 
exibia frases como, “Bolsona-
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ro é genocida” e “#ForaBol-
sonaro”. Para o parlamentar, 
a iniciativa infringe a Lei de 
Segurança Nacional, diga-se 
de passagem, a mesma usa-
da pelo STF para prender 
recentemente um deputado 
bolsonarista.

Panorama RJPanorama RJ

Projeto gratuito permite cobrir com tatuagem a cicatriz da mastectomia

Arte pode transformar em 
beleza marca de uma doença

Depois de ganhar a luta con-
tra o câncer de mama, as 
mulheres precisam aprender 
a conviver com as cicatrizes 
deixadas pela doença. Após 
tantas mudanças, muitas pre-
ferem transformar o trauma 
ressignificando as cicatrizes 
pós mastectomia com tatua-
gens, como uma nova forma 
de beleza para seu corpo. O 
projeto “Cores que dão vida” 
surge com o conceito de  ele-
var a autoestima dessas mu-
lheres através da arte na pele.

Idealizado pelo tatuador 
Jhony Tattoo e pela coorde-
nadora do grupo de apoio ao 
paciente oncológico “Unidas 
pela Vida”, Patrícia Silva, am-
bos de São Gonçalo, o projeto  
possibilita, de forma gratuita, 
que mulheres tenham a pos-
sibilidade de  cobrir cicatrizes 
das cirurgias, reconstruir a 
auréola da mama e realizar a 
marcação do tumor, proces-
sos que fazem parte da luta 
contra a doença.

A primeira paciente a rea-
lizar o procedimento de co-
bertura de cicatriz  foi Rejane 
Dantas, que há nove anos 
descobriu um nódulo no 
seio direito realizando o au-
toexame e após realizar uma 
ultrassonografia da mama, 
descobriu a doença. Após qui-
mioterapias e duas cirurgias, 

para retirada dos nódulos e 
de reconstrução, esta semana 
ela resolveu virar a página. “O 
câncer foi um divisor de águas 
em minha vida, descobri mi-
nha vaidade enquanto estava 
doente, foi quando comecei a 
trabalhar minha autoestima. 
Este ano completo 10 anos 
que comecei esta luta e terei 
alta do Inca(Instituto Nacio-
nal de Câncer ). A tatuagem é 
um ponto de partida pra uma 
nova etapa em minha vida. 
Estou encantada e extrema-
mente feliz. Não paro de me 
admirar e sou muito grata de 
ter tido essa oportunidade”, 
conta emocionada.

Segundo Jhony,  o projeto 
de reconstrução da auréola 
existe desde 2017 e até o 
momento, 200 mulheres já 
realizaram o procedimento.  
O profissional faz tatuagens 
realistas que reproduzem o 
desenho do mamilo e da aréo-
la “Iniciamos fazendo apenas 
auréola e fomos ampliando o 
número de procedimentos. 
Fico muito feliz em contri-
buir com meu trabalho para 
elevar a autoestima dessas 
mulheres. Eu tenho prazer em 
ajudar e poder ver os sorrisos 
nos rostos delas ao final de 
cada procedimento”, revela o 
tatuador.

Divulgação

Tatuagem nos sinais deixados pelo câncer de mama ajuda a elevar autoestima 

Sesi lança 
campanha 
de combate 
à fome
A Firjan Sesi e empresários se 
uniram a entidades parceiras 
e lançaram a campanha Sesi 
Cidadania Contra a Fome. O 
objetivo é ajudar a minimizar 
os efeitos da pandemia sobre 
pessoas em situação de fome 
e pobreza extrema através de 
doações de cestas básicas no 
estado do Rio. Viva Rio, Movi-
mento União Rio e Caminhão 
da Misericórdia são parceiros 
da Firjan Sesi nesta iniciativa 
de mobilização da sociedade.

“É preciso agir rápido para 
reverter esse quadro trágico 
de fome e pobreza que nos as-
sola. Com essa ação solidária, 
a Firjan Sesi reforça seu papel 
de agente de transformação 
social para ajudar quem mais 
precisa a fazer a travessia des-
se momento tão crítico. Não 
inventaram nada melhor para 
quem precisa de socorro do 
que a união, a generosidade 
e o amor ao próximo”, afirma 
Eduardo Eugenio Gouvêa 
Vieira, presidente da Firjan.

Para contribuir, basta 
acessar o site firjan.com.br/
sesicidadaniacontrafome e 
fazer a doação de qualquer 
quantia via PIX ou transfe-
rência bancária. Alimentos 
não perecíveis também serão 
recolhidos em endereços da 
Firjan Sesi e Firjan Senai no 
Estado.
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Pesquisadores apontam que as medidas de estados e municípios produziram ‘êxitos localizados’

Fiocruz faz alerta sobre pandemia
A manutenção da tendência 
de alta transmissão da co-
vid-19 no Brasil na semana 
passada (4 a 10 de abril) indi-
ca que a pandemia pode per-
manecer em níveis críticos 
ao longo deste mês. O alerta 
foi feito nesta sexta-feira 
(16), pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), no boletim 
Observatório Covid-19.

Os pesquisadores apon-
tam que as medidas restri-
tivas adotadas por alguns 
estados e municípios pro-
duziram “êxitos localiza-
dos”, que podem resultar na  
redução de casos graves da 
doença nas próximas se-
manas. 

Apesar disso, a flexibili-
zação dessas medidas nesse 
momento pode fazer retor-
nar o ritmo acelerado de 
transmissão, em um cenário 
em que o isolamento social 
mais rigoroso ainda não teve 
impacto sobre o número de 
óbitos e a demanda hos-
pitalar dos pacientes com 
covid-19.

O boletim também apon-
ta o risco de a pandemia se 
estabilizar em um patamar 
muito mais elevado que no 
ano passado. Indicam esse 
quadro a estabilização na 
incidência de novos casos da 
doença e a permanência de 
níveis críticos na ocupação 

de leitos de unidade de tera-
pia intensiva (UTI) na maior 
parte do país. 

Média diária de mortes 
e UTI - Na semana passada, 
o Brasil voltou a superar a 
média diária de mais de 3 
mil mortes, e, em 12 de abril, 
chegou ao recorde de 3.123 
mortes na média móvel de 

sete dias, segundo dados do 
painel Monitora Covid-19, 
da Fiocruz. 

A ocupação de UTIs para 
pacientes com covid-19 per-
manece acima de 80% em 22 
estados e no Distrito Federal. 
Apesar disso, a fundação 
destaca a saída do Maranhão 
da zona de alerta crítico para 
a zona de alerta intermediá-

rio, com 78% de ocupação; 
além de quedas significativas 
do indicador no Pará (de 87% 
para 82%), Amapá (de 91% 
para 84%), Tocantins (de 95% 
para 90%), Paraíba (de 77% 
para 70%) e São Paulo (de 
91% para 86%). 

O boletim mostra ainda 
que, até a sexta-feira da 
semana passada, 30,2% das 

pessoas vacinadas contra a 
covid-19 haviam recebido as 
duas doses do imunizante, 
enquanto 69,8% receberam 
apenas uma dose. 

A Fiocruz reforça que 
tanto a CoronaVac quanto 
a Oxford/AstraZeneca pre-
veem duas doses para que o 
esquema vacinal seja com-
pleto. Diante disso, é reco-

mendado planejamento da 
imunização, monitoramento 
e busca ativa dos faltosos 
na segunda dose, o que é 
necessário para alcançar a 
proteção pretendida pela 
vacinação e não desperdiçar 
recursos.

O total de mortes regis-
tradas em decorrência da 
covid-19 cresceu 8% na Se-
mana Epidemiológica (SE) 
14, de 4 a 10 de abril. Neste 
período, foram registrados 
21.141 novos óbitos, contra 
19.643 confirmados na se-
mana anterior. A média mó-
vel de mortes (total de vidas 
perdidas pelo número de 
dias) na SE 13 ficou em 3.020.

O resultado foi mostrado 
no Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde sobre 
o coronavírus de número 
58. O documento reúne a 
avaliação da pasta sobre 
a evolução da pandemia, 
considerando as semanas 
epidemiológicas e o tipo de 
mediação empregada por 
autoridades de saúde para 
essas situações.

A curva de mortes duran-
te a pandemia mostra um 
aumento intenso a partir do 
fim do mês de fevereiro. O 
resultado da SE 14 é quase 
o triplo de dois meses atrás, 
quando na SE 6 foram regis-
trados 7.528 novos mortos.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

A manutenção da tendência de alta transmissão da c-19 no Brasil na semana passada indica que a pandemia pode permanecer em níveis críticos ao longo deste mês

Niterói com ensino 
remoto até dia 23
A Secretaria Municipal de 
Educação e a Fundação de 
Educação de Niterói infor-
mam que as aulas da rede 
municipal seguem em forma-
to remoto entre os próximos 
dias 19 e 23. Alunos do Ensino 
Fundamental devem acessar 
a plataforma pedagógica Nite-
rói em Rede para acompanhar 
as aulas on-line, já a Educação 
Infantil trabalha a manu-
tenção de vínculos entre as 
crianças e os professores.

Assim como é feito desde 
o ano passado, a Secretaria 
Municipal de Educação e 
a Secretaria Municipal de 
Saúde analisam a situação da 
pandemia no município e no 
entorno, de forma responsá-
vel e contínua, para avaliar 
as condições de retorno às 
aulas presenciais. Na próxi-
ma semana será divulgado o 
calendário das aulas a partir 
do dia 26.

Segundo o Secretário de 
Educação, Vinicius Wu, a deci-
são sobre o formato das aulas 

é tomada com base na análise 
da pandemia em Niterói e nas 
cidades vizinhas, em parceria 
com a Secretaria de Saúde. 
Neste sentido, as atividades 
pedagógicas continuam de 
forma on-line por mais uma 
semana.

“Precisamos respeitar 
a ciência, valorizar a vida 
e, ao mesmo tempo, lutar 
pela garantia dos direitos 
educacionais. Em especial,  
dos mais pobres. Por isso, 
estamos empenhados na im-
plementação de ações de in-
clusão social, como a entrega 
de tablets com conectividade 
para os alunos, viabilizando 
a utilização da plataforma 
pedagógica para que todos 
tenham acesso a educação 
pública de qualidade”, decla-
rou o secretário.

O setor administrativo e 
a equipe de articulação pe-
dagógica de todas as escolas 
municipais vão funcionar de 
forma presencial, entre 8h e 
12h, nos dias 22 e 23.

Capitão Nelson é 
vacinado em SG
Com a vacinação avançando 
em São Gonçalo, que rece-
beu a primeira dose do imu-
nizante na última sexta-feira 
(16) foi o prefeito Capitão 
Nelson, de 62 anos. O chefe 
do Executivo chegou por 
volta das 11h ao Polo Sanitá-
rio Washington Luiz, no Zé 
Garoto, entrou na fila e não 
demorou mais de 10 minutos 
para receber a primeira dose. 
Após ser vacinado, o prefeito 
reforçou a importância da 
segunda dose para garantir 
a eficácia.

“Hoje chegou a minha 
vez de tomar a primeira dose 
da vacina contra a covid-19. 
Contudo, reforço a impor-
tância do retorno aos pontos 
de vacinação para tomar a 
segunda dose, pois só assim 
vamos conseguir imunizar a 
nossa população contra o co-
ronavírus”, convocou o pre-
feito que também reforçou o 
pedido para que a população 
contribua com a campanha 
Juntos Contra Fome.

“Para quem puder ajudar 

a quem precisa, participe 
da nossa campanha “Juntos 
Contra Fome”, que está arre-
cadando alimentos não pe-
recíveis e de higiene pessoal 
nos pontos de vacinação. As 
arrecadações são para pes-
soas que vivem em situação 
de vulnerabilidade social”, 
destacou.

O prefeito Capitão Nelson 
que visita diariamente os lo-
cais de vacinação, destacou o 
trabalho dos profissionais da 
saúde de São Gonçalo, que 
seguem em uma luta diária 
para imunizar a população.

“Sempre vistoriei e elogiei 
o trabalho dos profissionais 
da saúde de São Gonçalo 
que têm trabalhado dia após 
dia para imunizar o máximo 
de gonçalenses. Hoje tive 
a oportunidade vivenciar e 
comprovar como está o aten-
dimento e a celeridade da 
vacinação. Gostaria de agra-
decer a todos os servidores 
que estão empenhados nessa 
luta contra o coronavírus”, 
finalizou.

Remanejamento para evitar 
colapso em hospitais do Rio
Os hospitais municipais, es-
taduais e federais no Rio de 
Janeiro têm estoque para três 
dias de medicamentos intra-
bloqueadores neuromuscu-
lares e sedativos usados na 
intubação de pacientes. Dian-
te desse quadro, a Secretaria 
Municipal de Saúde tem feito 
remanejamento de insumos 
conforme a necessidade das 
unidades de saúde. 

A informação foi dada pelo 
secretário Daniel Soranz du-
rante a apresentação, hoje 
(16), do 15º Boletim Epide-
miológico da Prefeitura do Rio. 
Segundo ele, todo o material 
disponível tem sido utilizado 
nas unidades com alto aten-
dimento da covid-19 ou de 
outras doenças com neces-
sidade de intubação, com a 
colaboração das redes SUS e 

privada para a manutenção 
dos insumos estratégicos. 
Ainda para manter o abaste-
cimento, o remanejamento de 
insumos inclui medicamentos 
que eram do Centro de Con-
trole de Zoonoses, informou 
o secretário.

“Todas as cirurgias eletivas 
estão suspensas na cidade do 
Rio de Janeiro. Isso inclui as 
cirurgias no Centro de Veteri-
nária. Não faz o menor sentido 
continuar consumindo itens 
essenciais para intubação 
para a saúde humana nas 
unidades veterinárias, então, a 
gente está utilizando todo esse 
material relativo a sedativos e 
intrabloqueadores neuromus-
culares nas unidades em que 
tem um alto atendimento de 
pessoas com covid ou outras 
doenças que são necessárias 

a intubação”, explicou.
De acordo com Soranz, o 

ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, garantiu um carre-
gamento de medicamentos 
importados para esta semana. 
Hoje, o município recebeu 
bloqueadores neuromuscu-
lares e sedativos, insumos 
estratégicos para manter o 
abastecimento ao longo dos 
próximos dias. 

“O Ministério da Saúde 
centralizou a compra e vem 
distribuindo através do go-
verno do estado, responsável 
pela logística da distribuição 
para as unidades municipais, 
federais e universitárias e tam-
bém para o remanejamento da 
rede privada. A gente insiste 
que nenhum hospital deve ter 
estoques muito longos para 
não falar em nenhum outro 

para que a gente possa fazer 
o remanejamento e manter a 
rede abastecida”, disse.

Risco alto - Apesar da que-
da na procura por atendimen-
tos nas unidades de urgência 
e emergência, a prefeitura do 
Rio decidiu manter a cidade 
em risco alto para a covid-19 
e prorrogar as medidas de res-
trição em vigor na cidade do 
dia 19 para o dia 27 de abril. O 
secretário de Saúde disse que 
a recomendação foi do Centro 
Especial de Operações para a 
Covid-19 do município, que 
não achou prudente reduzir as 
medidas restritivas, ainda que 
esses dados do cenário epide-
miológico estejam melhores. 
“Ainda é necessário manter as 
medidas restritivas na cidade”, 
defendeu.

Objetivo é utilizar os insumos conforme a necessidade das unidades de saúde

Niterói 
começa 
a vacinar 
contra a gripe
A Prefeitura de Niterói inicia 
na próxima segunda-feira 
(19), a Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a gripe 
(Influenza). A cidade terá 43 
salas de vacina em todas as 
regiões funcionando de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
17h. O calendário deste ano 
terá uma alteração por causa 
da epidemia de coronavírus: 
os idosos que estão sendo 
vacinados contra a Covid-19, 
só receberão a dose da gripe 
em maio para que não haja 
conflitos entre os imuni-
zantes.

O calendário de vacina-
ção contra a gripe foi dividi-
do em três fases. A primeira 
etapa será apenas para crian-
ças de 6 meses a menores de 
6 anos de idade (5 anos, 11 
meses e 29 dias), gestantes, 
mulheres que tiveram filho 
até 45 dias, trabalhadores da 
saúde e povos indígenas, de 
19 de abril até 10 de maio.

Kits montados com o que foi arrecadado começaram a ser distribuídos ontem

Niterói Solidária ultrapassa 
as 5 toneladas de alimentos

A Prefeitura de Niterói entre-
gou, nesta sexta-feira (16), 200 
kits montados com as mais 
de 5 toneladas de alimentos 
recebidos através de doações 
voluntárias da população e 
entregues durante a vacina-
ção da Covid-19. A Campanha 
Niterói Solidária foi lançada 
no dia 7 de abril e começou 
a receber alimentos há uma 
semana. As doações são rece-
bidas nos postos de vacinação 
e, toda semana, entidades da 
sociedade civil receberão kits 
com os itens recebidos que 
irão para famílias que não 
estão assistidas por nenhum 
programa de mitigação dos 
efeitos da pandemia que são 
ofertados pela prefeitura.

A campanha é uma inicia-
tiva da Prefeitura que vinha 
recebendo mensagens de 
pessoas que queriam aju-
dar. Diversos órgãos estão 
envolvidos diretamente na 
logística da operação como 

os voluntários da Defesa Civil, 
os agentes da Secretaria Direi-
tos Humanos, da Assistência 
Social, de Conservação e Ser-
viços Públicos, das adminis-
trações regionais e da Ordem 
Pública, onde os alimentos 
são armazenados.

Somente nesta sexta-feira 
(16), a campanha recebeu 
cerca de duas toneladas de 
doações, arrecadadas em 
campanhas em duas escolas 
da rede privada do municí-
pio: o Colégio Marly Cury e o 
Instituto Gay Lussac.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Coordenadora voluntária do Niterói Solidária, a primeira-dama Christa Grael 
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ISSO FAZ PENSAR

Dom José Francisco*

Ao que tudo indica, a 
morte de Jesus e a sua 
ressurreição eram fatos 
conhecidos, comentados e 
divulgados intensamente 
no mundo romano pelos 
discípulos, simpatizantes 
e incrédulos. 

O evangelho de Lucas 
fornece detalhes sobre 
a progressão desta fé no 
mundo antigo. O livro dos 
Atos dos Apóstolos, tam-
bém de Lucas, dá conta 
insistentemente do fato. 
“Falavam eles ainda ao 
povo quando sobrevieram 
os sacerdotes, o capitão 
do templo e os saduceus, 
ressentidos por ensina-
rem eles o povo e anun-
ciarem, em Jesus, a 
ressurreição dentre os 
mortos; e os puseram 
e m  c á rc e -
re até o dia 
seguinte. . . 
(Atos 4,1s).

Obser ve 
que os líde-
res da comu-
nidade não 
eximiam es-
forços para 
exterminar 
aquela “su-
p e r s t i ç ã o 
perniciosa” 
(assim chamada por 
Tácito). Note tam-
bém que estes even-
tos aconteceram na 
cidade de Jerusalém, a 
mesma cidade em que Je-
sus tinha sido assassinado 
publicamente e sepultado, 
semanas atrás.

Levando-se em conta 
os dados históricos, po-
demos pensar que diante 
das explanações sobre a 
Ressurreição de Jesus, só 
temos duas alternativas: 
ou o túmulo estava vazio 
na manhã da Páscoa ou o 
túmulo ainda continha o 
corpo de Jesus.  

Para presumir que o 
corpo ainda estivesse no 
túmulo, encontramos sé-
rias dificuldades. 

Por que os líderes ro-
manos e judaicos, em Je-

rusalém, teriam de 
fazer grandes es-
forços a fim de es-
tancar o noticiário 

d u m a  a l e -
gada ressur-
reição, se o 
corpo ainda 
e s t i v e s s e 
n o  t ú m u -
lo, a pouca 
d i s t â n c i a 
de onde os 
apóstolos es-
palhavam a 
notícia? Ain-
da mais: por 
que nenhum 

dos líderes esperou 
os discípulos che-
garem ao clímax 
da pregação sobre a 

ressurreição, para naquele 
instante exibir a todos o 
corpo do crucificado? Isso 
não teria desacreditado 
o movimento incipiente 
sem ter que encarcerar, 
torturar ou martirizar nin-
guém? 
Parece que isso faz pensar! 
Não faz?
(Eu continuo.)

Por que tanto 
esforço para 
estancar o 
noticiário 

duma alegada 
ressureição, se 
o corpo ainda 

estivesse no túmulo

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Thiago Maia/Divulgação

Seguindo determinação do 
prefeito Capitão Nelson, as 
secretarias de Ordem Pública 
e de Transportes de São Gon-
çalo têm papel fundamental 
na atual gestão. Elas seguem 
firmes no propósito de com-
bater práticas que interferem 
de forma negativa na rotina 
da população, como o des-
respeito a regras elementares 
de boa convivência, como as 
de trânsito e de ocupação do 
solo, e a segurança pública. A 
meta é garantir uma cidade 
ordeira, onde o respeito às leis 
deve ser priorizado, a fim de 
atrair investimentos e gerar 
emprego e renda.

Já na segunda semana de 
janeiro, logo após a posse 
do prefeito Capitão Nelson, 
foram iniciadas as ações de 
ordenamento nas ruas de Al-
cântara, realocando as barra-
cas de vendedores ambulan-
tes, liberando as calçadas aos 
pedestres e fazendo a ocupa-
ção permanente no centro 
comercial do bairro. Agentes 
de trânsito foram posiciona-
dos nos principais pontos, a 
fim de fazer o tráfego fluir sem 
maiores problemas.

A ação também visa coi-
bir aglomerações e barracas 
nas principais entradas das 
lojas, deixando sempre li-

vre o acesso aos pedestres e 
consumidores. O trabalho de 
orientação e ordenamento 
está sendo realizado das 7h às 
22h ,de segunda a sexta-feira, 
com a presença diária de fis-
cais de posturas e técnicos de 
Controle Urbano, com apoio 
da Guarda Municipal.

A secretaria também ofe-
rece oportunidade para le-
galização dos ambulantes, 
que devem procurar a Sub-
secretaria de Fiscalização de 
Posturas com documento de 
identidade, CPF, comprovan-
te de residência, planta com 
as dimensões da barraca, o 
local onde desejam atuar e 

Bairros de S. Gonçalo passam 
por serviços de manutenção

 Desde os primeiros dias do 
governo do prefeito Capitão 
Nelson, a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano vem 
realizando uma série de ser-
viços de manutenção e con-
servação em diversas regiões 
de São Gonçalo. O prefeito 
determinou a retomada de 
obras paradas, a fim de otimi-
zar a utilização dos recursos 
já disponíveis no município, 
e comandou um mutirão de 
limpeza.

Logo na primeira semana 
de janeiro, foram realiza-
dos mutirões de limpeza e 
operações tapa-buracos em 
diversos bairros da cidade, 
como Colubandê, Alcântara, 
Gradim, Paraíso e Neves. 
Além disso, a secretaria vem 
desenvolvendo serviços de 
desobstrução de caixas de 
passagem, galerias pluviais e 
de drenagem nas ruas, com 
o objetivo de minimizar os 
danos causados pela chuva. 
Durante os mutirões, as cai-
xas de esgotos são limpas e 
algumas vias recebem a ins-
talação de novas lixeiras. As 
ações seguem diariamente 
por toda a cidade.  

Outro serviço realizado 
pela secretaria nesses pri-
meiros meses foi a obra de 
contenção de  encosta no 

bairro Nova Cidade, que vai 
beneficiar mais de seis mil 
pessoas. A construção está 
situada em um campo na Rua 
Rodrigo Magalhães. A técnica 
utilizada é uma contenção 
de talude, que visa garantir 
a estabilidade do terreno e 
a segurança às construções 
desenvolvidas ao redor, pre-
venindo desmoronamentos. 

As margens dos rios da 
cidade também estão rece-
bendo limpeza. Os traba-
lhos consistem em capina, 
retirada de lixo das margens 
e também pequenas desobs-
truções ocasionadas por lixo 
e assoreamento do rio. Se-

gundo Roberto Quintanilha, 
coordenador do Departa-
mento de Recursos Hídricos, 
o cronograma de serviços 
elaborados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano é 
definido a partir de demandas 
da população. Solicitações 
podem ser enviadas ao email 
semdur.juridico@gmail.com

Parque industrial - O Par-
que Industrial de São Gonça-
lo, no bairro da Água Mineral, 
ampliou em 150%, em menos 
de três meses, a produção de 
artefatos de concreto, como 
manilhas, meio-fio, bocas 
de lobo, blocos e tampas de 
bueiros. Se em janeiro a pro-

dução diária era de cerca de 
100 peças, no mês de março 
a produção atingiu a marca 
de 250 unidades. Enquanto 
o pátio do Parque Industrial 
recebe a produção de mani-
lhas, equipes da secretaria 
estão nas ruas em diversas 
ações por toda a cidade rea-
lizando obras de reparos e 
manutenção. 

Uma das mais importan-
tes vias da cidade, a Avenida 
Francisco Azeredo Coutinho, 
conhecida popularmente 
como Estrada de Ipiíba, está 
recebendo uma série de obras 
em sua extensão. Dividida em 
três trechos, as intervenções 
tem o objetivo de desafogar 
o trânsito em mais de dez 
bairros. O primeiro ocorreu 
na ligação para a Estrada da 
Meia Noite e contemplou 
drenagem, pavimentação 
e calçada, totalizando 960 
metros de extensão. A obra 
beneficiou mais de 400 famí-
lias da região. 

No início de março, a Pre-
feitura de São Gonçalo assi-
nou convênio com o DER-RJ 
para ampliar as obras no 
município. O objetivo é a 
melhoria da malha rodoviária 
do Estado, nos trechos que 
se encontram nos limites do 
município.

Mutirões de limpeza, operação tapa-buracos e drenagem de ruas são realizados
Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O Gradim é um dos bairros beneficiados nos primeiros meses da atual gestão

Proposta de requalificação visa transformar trecho em grande parque linear

Charitas: projeto para orla 
será escolhido em concurso

No dia 22, a Secretaria de 
Urbanismo e Mobilidade de 
Niterói e o departamento do 
Rio de Janeiro do Instituto 
de Arquitetos do Brasil (IAB) 
lançam o concurso público 
nacional para a escolha do 
projeto que vai requalificar 
a orla de Charitas. O lança-
mento será de forma virtual, 
às 18 horas, nas plataformas 
das redes sociais do IAB. O 
resultado será divulgado em 
22 de julho.

O projeto tem como ob-
jetivo transformar o trecho 
entre a Praça Radio Amador e 
o Clube Naval em um grande 
parque linear. A iniciativa 
municipal foi concebida com 
base no Plano Diretor, que 
está elaborando o Programa 
de Requalificação Urbana das 
Praias da Baía da Guanabara.

“Além de ser um projeto 
que vai transformar a orla de 
Charitas do ponto de vista 
urbanístico, esta iniciativa 
está diretamente ligada ao 
desenvolvimento econômico 
da região, que tem muitos 
bares e restaurantes, além de 
representar mais um incentivo 
para o turismo da cidade, ge-
rando renda e oportunidades 
de trabalho. A ideia é tornar 
esta área ainda mais agradável 
para os niteroienses e visitan-
tes, com um espaço público 
moderno e que trará mais 

qualidade de vida para todos”, 
afirma o prefeito Axel Grael.

O secretário municipal 
de Urbanismo e Mobilidade, 
Renato Barandier, enfatiza 
que a orla de Charitas é, atual-
mente, o espaço com a maior 
diversidade de vocações da 
cidade, desde o seu poten-
cial paisagístico único até as 
questões sociais, de trabalho 
e renda da população. Além 
disso, a pandemia de Covid-19 

veio mostrar a importância 
fundamental dos espaços 
públicos abertos para a saúde 
e bem-estar social.

“É nesse contexto que a 
Prefeitura busca trazer arqui-
tetos e urbanistas de todo o 
Brasil para pensar e discutir 
a orla de Charitas como um 
espaço estruturador da cidade 
e de importância estratégica 
para a saúde, encontro, espor-
te, lazer, turismo, transporte 

e desenvolvimento social da 
população de Niterói”, ressalta 
Barandier.

O coordenador do con-
curso e membro do Conselho 
Superior do IAB, Luis Fer-
nando Valverde, destaca a 
importância desta região para 
a cidade e pontua que a requa-
lificação da orla atenderá toda 
a população de Niterói, e será 
um convite para o visitante 
descobrir a cidade.

Prefeitura de Niterói / Divulgação

Toda a orla do bairro entre a Praça do Radio Amador e o Clube Naval será transformada sob o ponto de vista urbanístico

Mangaratiba: entulho 
retirado em Jacareí
A Secretaria de Serviços 
Públicos da Prefeitura de 
Mangaratiba deu início a 
Operação Entulho Zero no 
distrito de Conceição de 
Jacareí na última sexta-feira 
(16). A ação, que tem como 
objetivo fazer a retirada total 
de entulhos descartados nos 
distritos e bairros da cida-
de, permanecerá no local 
até que todo material seja 
recolhido.

A Operação Entulho Zero 
ocorre no município desde o 
início de abril e já percorreu 
ruas de Muriqui, Itacuruçá, 
Praia do Saco, Nova Manga-
ratiba, Praia Grande e Ibicuí. 
O serviço conta com  10 
caminhões e quatro máqui-
nas, além do apoio de várias 
equipes para os mutirões de 
limpeza, com foco em zerar 
os pontos de acúmulo de 
entulho.

“As equipes trabalham 
incansavelmente dia e noite 
para retirar todo entulho da 
cidade, os resultados são 
perceptíveis e extremamen-
te satisfatórios. Pedimos o 

apoio e a colaboração da 
população para que as ruas 
continuem limpas”, disse o 
secretário de Serviços Pú-
blicos, Fábio Ferreira.

Concurso - A Prefeitura 
divulgou o nome da empre-
sa que vai organizar o novo 
Concurso Público Munici-
pal. O Instituto de Avaliação 
Nacional será o responsável 
por executar todo o proces-
so seletivo, que tem como 
objetivo preencher 1.781 
vagas em diversas áreas e 
níveis de escolaridade.

As taxas de inscrição 
para o concurso também 
foram definidas e serão de 
R$ 65  para vagas de nível 
fundamental, R$ 85 para 
oportunidades nos níveis 
médio e técnico, e de R$ 105 
para vagas de nível superior.

A previsão é que o pro-
cesso seletivo seja iniciado 
nos próximos meses.

Em breve serão divulga-
das mais informações sobre 
a publicação do edital e das 
áreas de abrangência do 
concurso.

Divulgação

Operação Entulho Zero chegou sexta-feira a mais uma região da cidade

também comunicar o tipo 
de atividade que pretendem 
exercer. E os comerciantes 
ainda contam com apoio da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico para formalizar 
a abertura do negócio.

Graças à intervenção do 
prefeito Capitão Nelson junto 
ao governo do Estado, houve 
o reforço no patrulhamento 
da cidade com 120 profissio-
nais de segurança, entre eles 
policiais militares, agentes 
civis (egressos das Forças 
Armadas) e assistentes so-
ciais, através da expansão  
da Operação São Gonçalo 
Presente.

Meta é garantir ordem na cidade
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Imóvel na planta ou usado?

Richard Sonsol

A compra de um imóvel é um 
dos momentos mais importan-
tes na vida de uma família e é 

preciso fazer escolhas diante 
das possibilidades oferecidas 
pelo mercado. De um lado, os 
imóveis ainda na planta. De 
outro, as moradias prontas, 
recém-construídas ou usadas.

É preciso avaliar as vantagens e 
desvantagens de cada uma das 
opções e isso varia de acordo 
com o perfil do comprador, de 
suas expectativas, do prazo para 
a mudança, do planejamento 
financeiro, entre outros fatores 
relevantes. 

Recém-casados e casais com 
filhos pequenos ou adoles-
centes costumam olhar para 
o apartamento na planta com 
mais interesse. São atraídos por 
construções modernas, com 
cômodos reversíveis, varandas 
para arejar o ambiente e am-
pliar a área útil do imóvel. Além 

disso, querem opções para lazer 
e outras comodidades nos 
espaços comuns do condo-
mínio, presentes nos novos 
projetos. 

Entre as vanta-
gens,  o imóvel 
na planta custa 
menos que uma 
unidade pronta. 
A entrada, entre 
2 0 %  a  3 0 %  d o 
valor total, pode 
ser parcelada ao 
longo da obra. A 
possibilidade de 
p e r s o n a l i z a r  a 
moradia, como a 
escolha de revestimentos, 
é outro atrativo. Se não há 
pressa de mudar, a opção 
se encaixa, já que a cons-
trução pode levar cerca de dois 
anos para ser entregue. 

Por outro lado, para aqueles que 
têm a necessidade de fazer 

a mudança de forma mais 
imediata, a melhor opção 
é a compra de um imóvel 

pronto, seja “recém-
-saído do forno” ou 
mais antigo. A op-
ção atende aos que 
preferem a arquite-
tura mais tradicio-
nal, com cômodos 
mais espaçosos, e 
não fazem questão 
de áreas de lazer tão 
diversas nas áreas 
comuns.

As unidades prontas, 
mas novas, têm o preço 
mais elevado se compara-
das aos usados mais anti-
gos, que custam menos. 

Mas ao adquirir um imóvel de 
outro proprietário, é preciso 

ficar atento à documentação do 
imóvel e avaliar a necessidade 
de reformas.

Novos, antigos ou na planta, a 
procura por imóveis em Niterói 
continua aquecida. Seja qual 
for a escolha, na hora de com-
prar consulte as imobiliárias 
associadas à Ademi-Niterói para 
uma consultoria profissional. E 
tenha a certeza de concretizar 
um excelente negócio.

É preciso avaliar 
as vantagens e 
desvantagens 
de cada uma 

das opções e isso 
varia de acordo 
com o perfil do 

comprador

OPINIÃO

Richard Sonsol

Presidente da Ademi-Niterói

Divulgação

Município registrou aumento de 384% nas licenças concedidas pela Junta Comercial do Estado do Rio

SG emite mais de 730 alvarás 
A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio das secretarias de 
Fazenda, Controle Interno 
e Desenvolvimento Econô-
mico, registrou a emissão 
de 731 alvarás nos primeiros 
três meses de 2021. Com 
foco na desburocratização, 
o município, que no início 
da gestão do prefeito Capi-
tão Nelson assinou o termo 
de adesão com a Junta Co-
mercial do Estado do Rio de 
Janeiro (Jucerja), apresentou 
um aumento de 384% nas 
permissões concedidas pelo 
sistema da Junta em relação 
aos primeiros três meses do 
ano passado. Nos primeiro 
trimestre de 2020 foram re-
gistradas 151 licenças pelo 
sistema.

Deste número, vale des-

tacar que, em março, a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico iniciou no dia 9 a 
emissão de alvarás para Mi-
cro Empreendedor Individual 
(MEI). Só neste primeiro mês 
169 alvarás de MEIs foram 
emitidos na Casa do Em-
preendedor de São Gonçalo.

MEI - Com 1213 atendi-
mentos no primeiro trimes-
tre de 2021, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
abriu 112 MEIs nos primeiros 
100 dias de governo, contri-
buindo diretamente para a 
retomada econômica do mu-
nicípio. Segundo o secretário 
da pasta, Marcio Picanço, a 
meta é aumentar em pelo 
menos 10% esse número nos 
próximos 90 dias.

“Conseguimos nesses pri-

meiros 100 dias tirar muita 
gente da informalidade e 
atrair novos investimentos 
e esperamos aumentar esse 
número. As pessoas precisam 
de segurança jurídica e facili-
dade para se manter no mu-
nicípio e estamos trabalhan-
do duro para proporcionar 
isso aos empreendedores”, 
comentou Marcio Picanço.

Empregos - Com ações 
em parceria com Sistema 
Nacional de Emprego (Sine) 
para intermediar vagas de 
emprego, São Gonçalo rea-
lizou 280 encaminhamentos 
nos três primeiros meses do 
ano. Outra ação foi o cadastro 
de jovens moradores de São 
Gonçalo recém-baixados no 
serviço militar no sistema do 
Sine.

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Com 1.213 atendimentos em 3 meses, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico abriu 112 MEIs nos primeiros 100 dias

Documento foi recebido por artífices de cidades da Costa do Sol

Programa de Artesanato 
entrega 412 carteiras

Esta semana, o Progra-
ma de Artesanato do Rio 
de Janeiro, coordenado 
pela Secretaria de Estado 
de Turismo, entregou 412 
carteiras aos artífices que 
cumpriram todas as etapas 
do cadastramento. Profis-
sionais de dez municípios 
da região turística Costa 
do Sol foram contemplados 
com o recebimento do do-
cumento profissional.

O secretário de estado 
de Turismo, Gustavo Tutu-
ca, reforça a importância 
do trabalho que está sendo 
executado pelo Programa 
de Artesanato neste mo-
mento em que, por conta da 
pandemia, muitas pessoas 
perderam seus empregos.

“Sabemos das dificul-
dades financeiras que es-
tão sendo enfrentadas por 
muitas famílias. O artesa-
nato, além de importante 
gerador de receita regional, 
contribui para o desenvol-
vimento social e econômico 
da população. Ir até às ci-
dades e entregar a Carteira 
Nacional do Artesão pode 
garantir, a esses profissio-
nais, novas oportunidades”.

A Carteira Nacional do 
Artesão, além de garantir 
o acesso a microcrédito, 
oferece o reconhecimento 
profissional e várias vanta-
gens, como a participação 
em feiras do Programa de 

Artesanato Brasileiro (PAB) 
e do Programa Estadual, 
capacitações, auxílio para 
divulgar trabalhos e bene-
fícios com instituições par-
ceiras, como descontos na 
compra de matéria prima.

Recentemente, a Setur-
-RJ e a Agência de Fomento 
do Rio (AgeRio) lançaram 
o ArtCred RJ, programa 
inédito de financiamento 
para artesãos fluminenses. 
A iniciativa é uma oportu-
nidade para os artesãos de-
senvolverem seus negócios, 
aumentando a sua produ-
ção e, consequentemente, a 
renda. Os artífices que têm 
a Carteira Nacional pode-
rão adquirir um crédito de 

R$ 300 a R$ 21 mil, com taxa 
de 0,25% ao mês. O prazo 
é de 24 meses e a carência 
de 12 meses e o crédito 
pode ser usado para aqui-
sição de máquinas, equi-
pamentos, reformas, repo-
sição de estoque e capital  
de giro.

O subsecretário de es-
tado de Turismo, Gerciano 
de Lima Luz, destaca que 
o trabalho do Programa 
de Artesanato não foi in-
terrompido em nenhum 
momento.

“Por entendermos a im-
portância do artesanato 
para muitas pessoas, nosso 
atendimento continuou em 
formato online”.

Conquista: artesãos com documento que garante acesso a microcrédito

Divulgação

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário 
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de 
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos 
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento 
de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 22/04/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:30 às 16:30 Rua Waldir Cabral - Santa Rosa - Niterói 15027407
12:30 às 16:30 Rua Lions Club - Santa Rosa - Niterói 15027407
12:30 às 16:30 Travessa Alcebíades Campos - Santa Rosa - Niterói 15027407
12:30 às 16:30 Travessa da Pedra - Santa Rosa - Niterói 15027407
12:30 às 16:30 Travessa da Tendinha - Santa Rosa - Niterói 15027407
12:30 às 16:30 Travessa União - Santa Rosa - Niterói 15027407
13:30 às 17:30 Rua Costa Monteiro - Ititioca - Niterói 15030993
13:30 às 17:30 Rua da Fé - Ititioca - Niterói 15030993

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Dona Antônia Couto - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15035255
12:00 às 16:00 Rua Rodrigues Coutinho - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 15035255

MARICÁ
08:00 às 11:15 Avenida Jardel Filho - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15027555
08:00 às 11:15 Avenida 2 - Jardim Atlântico - Maricá 15027555
08:00 às 11:15 Ruas 68, 69, 70 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15027555
08:00 às 11:15 Rua Mário Barreto França - Jardim Atlântico - Maricá 15027555
09:30 às 12:00 Ruas 9, 10, 14, 17, 19 - Caxito - Retiro - São José Imbassaí - 

Jardim Imperial - Centro - Maricá 
15028609

12:00 às 16:00 Avenidas B, D Balneário Bambuí - Estrada de Bambuí - Maricá 15030707
12:00 às 16:00 Estrada Bambuí - Bambuí - Maricá 15030707
12:00 às 16:00 Ruas 35, 47, 48 - Térreo - Jardim Balneário Bambuí - Estrada de 

Bambuí - Maricá 
15030707

12:00 às 16:00 Rua Iolanda O Cavalcanti - Estrada de Bambuí - Maricá 15030707
12:30 às 16:30 Avenida Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15027683
12:30 às 16:30 Estrada do Caxito - Caxito - Maricá 15027683
12:30 às 16:30 Ruas 88, 89, 90 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 15027683
12:30 às 16:30 Rua Darcy Roque da Silveira - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 15027683
12:30 às 16:30 Rua dos Professores - Jardim Atlântico - Maricá 15027683
15:30 às 17:30 Ruas 11, 16, 19, 112 - Colinas Maricá - Caxito - Jardim Imperador 

- Retiro - Maricá 
15031919
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Bate-papo com autora de 8 anos e  palestra com Bia Bedran estão no programa

Eventos marcam o Dia 
Nacional do Livro Infantil

Em comemoração ao Dia 
Nacional do Livro Infantil, 
celebrado no domingo (18), 
a Secretaria Municipal de 
Educação de Niterói orga-
nizou dois eventos virtuais 
de estímulo à leitura na in-
fância. A data foi escolhida 
para celebrar a literatura 
infantil nacional por conta 
do aniversário do escritor 
Monteiro Lobato, nascido 
em 18 de abril de 1882.

Neste sábado (17), às 18h, 
a Biblioteca Municipal Mon-
teiro Lobato convida Maria 
Rita Peçanha de Souza da Sil-
va, de 8 anos, para apresentar 
seu primeiro livro: “Meu Tur-
bante, Minha Coroa”. A obra, 
também com ilustrações da 
própria autora, exalta a im-
portância do turbante como 
traço cultural e ancestral. O 
bate-papo, com mediação 
da professora Renata Corrêa, 
será realizado no Instagram 
das bibliotecas populares de 
Niteroi (@bibpopnit).

Já na próxima terça-feira 
(20), às 17h, em evento do 
Memorial Roberto Silvei-
ra, a mestre em estudos 
contemporâneos da arte, 
musicoterapeuta, cantora, 
compositora, atriz e escritora 
Bia Bedran apresenta a pa-
lestra virtual “Escrever para 
Crianças”. Transmitido pelo 
Facebook Educação Niterói, 
o encontro terá a mediação 
de Glória Blauth, professora, 
bibliotecária e coordena-
dora da Biblioteca Popular 
Municipal Anísio Teixeira, e 
apresentação da jornalista 
Namir Lagos.

O secretário de Educa-
ção, Vinicius Wu, ressalta 
que o estímulo à leitura é 
fundamental para o desen-
volvimento pedagógico dos 
alunos.

“Sem dúvida o incentivo à 
leitura pode mudar o futuro 
de nossas crianças e ado-
lescentes. Por isso, o nosso 
Plano de Retomada das Aulas 
inclui essa integração com as 
bibliotecas escolares, além 
de programação artística nas 
escolas, formação cultural, 
roteiros de visitação de es-
paços da cidade, entre outras 

atividades que resultam em 
uma educação pública de 
qualidade”, disse.

Coordenadora Geral do 
Programa Bibliotecas Po-
pulares de Niterói, Maria 
Lúcia Gonçalves afirma que 
o Dia Nacional do Livro 
Infantil levanta a reflexão 
sobre a importância da in-
trodução da leitura desde 
os primeiros anos de vida  
das crianças.

“É o momento de celebrar 

todo o trabalho realizado 
em prol deste tipo de lei-
tura, que atinge aos alunos 
das escolas e aos usuários 
das Bibliotecas Populares, 
proporcionando oportu-
nidade de entretenimento, 
letramento, pensar sobre a 
realidade e, ainda, orientar 
o sujeito para o caminho 
da cidadania. É importante 
ressaltar que o livro infantil 
é a porta de entrada no uni-
verso da leitura para muitos 
adultos”, completa.

Atualmente, a rede muni-
cipal conta com 14 bibliote-
cas escolares, salas de leitura 
nas unidades e seis biblio-
tecas populares espalhadas 
pelo município. Enquanto 
esses espaços estão fecha-
dos por conta da pandemia, 
as atividades são realizadas 
pelos professores de forma 
virtual.

Reprodução do Instagram

Bia Bedran apresentará a palestra virtual “Escrever para Crianças, na terça

Estímulo 
à leitura é 
fundamental 
para o 
desenvolvimento 
dos estudantes, 
diz secretário

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Que a capacidade criativa e 
distinta da Lusofonia ultra-
passam a poesia e a prosa, 
já é facto conhecido; que 
falantes da língua portu-
guesa foram laureados em 
diversas ocasiões, pelos 
seus mais diversos feitos, 
não é novidade nenhuma.

Destacam-se aviadores, 
políticos e músicos, baila-
rinos, professores, bom-
beiros e reis, mas numa 
época em que tanto se fala 
de saúde física e mental, 
aproveitamos para distin-
guir e homenagear aquele 
que recebeu o primeiro 
Prémio Nobel agraciado a 
um falante da língua portu-
guesa, o destacado médico 
António Caetano de Abreu 
Freire Moniz, conhecido 
coloquialmente por Dr. 
Egas Moniz e quem em-
prestou o seu nome a hos-
pitais, centros de saúde, 
escolas e Faculdades, uma 
infinidade de ruas, praças 
e avenidas, afinal, falamos 
do Prémio Nobel da Medici-
na.  O conceituado médico 
neurocirurgião emprestou, 
ainda, o seu rosto para no-
tas de 10.000$00 – dez mil 
escudos portugueses e para 
três selos. Numa existên-
cia de 81 anos, conseguiu 
destacar-se como médico, 
neurocirurgião, pesquisa-
dor, professor, político e 
escritor, tendo escrito em 
português, francês, alemão, 
italiano e espanhol, maiori-
tariamente obras de caráter 
clínico. 

Egas Moniz foi o res-
ponsável pelo desenvol-
vimento da arteriografia 
ou angiografia cerebral e 
as suas descobertas per-
mitiram o diagnóstico de 

tumores cerebrais, bem como 
o diagnóstico e o tratamento 
de aneurismas cerebrais e 
malformações arterioveno-
sas. Inventou a leucotomia 
pré-frontal, surgindo, a partir 
daí a psicocirurgia ou loboto-
mia. Embora esta prática não 
seja considerada apropriada 
atualmente, nos idos anos 
30, do século XX, constituiu 
um dos tratamentos mais 
conceituados de depressões 
severas, bem como de outros 
estados clínicos. 

Um homem notável, repu-
blicano aficionado num pe-
ríodo em que tais ideias ainda 
eram consideradas como cri-
me, foi preso por pelo menos 

OPINIÃO

Divulgação

“Eu estudei, sei e descobri muita coisa sobre o cérebro humano 
e a sua atividade; e tanto assim é que reconheceram 

o meu valor com o Prêmio Nobel. 
Porém, há um enigma que eu não sou capaz de descobrir:

 - Que existe para além da morte?”

Egas Moniz, Neurocientista Português

António Montenegro Fiúza*

três ocasiões, defendendo 
os seus princípios ou àque-
les que o faziam. Dedicou-
-se à política formalmente, 
em 1900, tendo sido eleito 
para o parlamento nacio-
nal; no período da I Guerra 
Mundial, desempenhou as 
funções de Embaixador de 
Portugal em Espanha e de 
Ministro dos Negócios Es-
trangeiros, tendo liderado 
a Delegação Portuguesa na 
Conferência de Versalhes. 

Não obstante esse per-
curso político invejável, a 
medicina continuou a fazer 
parte da sua vida, tendo a 
ela voltado e dedicado a 
exclusividade do seu tempo.

Após uma recomenda-
ção do douto médico, Fer-
nando Pessoa terá dito: 
“Para ser cadáver, só me 
faltava morrer. Em menos 
de três meses e três lições 
por semana, (…) diga-se 
com modéstia, ainda hoje 
existo – com vantagem para 
a civilização europeia, não 
me compete a mim dizer.”

Falantes 
da língua 
portuguesa 
destacam-se não 
apenas na prosa 
e poesia

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil
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COND. PGTO DO LEILÃO:

29/04/2021
QUI - 10h | ONLINE

banco.bradesco/leiloes

Edital completo, descrição 
e fotos dos imóveis no site.

51 3535.1000
51 99537.5119

Liliamar Pestana Gomes
Leiloeira Oficial | JUCISRS 168/00

Sala comercial c/ área priv. de 311m²
Av. Rio Branco, 89, Salão 1202 - Ed. Manhattan Tower.
B. Freguesia da Candelária (In loco Centro).
4 vagas de garagem c/ áreas priv. de aprox. 15m² cada
Av. Rodrigues Alves, 173 - vagas nos 119, 333, 334 e 335
Edifício Ana - B. Freguesia de Santa Rita (In loco Centro).

Lance Mínimo: R$ 2.400.400,00

LEILÃO - SALA COMERCIAL E VAGAS
DE GARAGEM NO RIO DE JANEIRO/RJ

- À vista c/10% de desconto;
- Parcelado c/ sinal e o saldo
  em até 12, 36 ou 48x.
Comissão de 5% à Leiloeira.

leiloes.com.br
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Mercedes 
lidera treino 
livre para GP 
em Ímola

Os carros da Red Bull tive-
ram problemas no treino 
livre para o Grande Prêmio 
da Emília-Romanha, em 
Imola, ontem, enquanto 
Valtteri Bottas, da Merce-
des, superou o colega de 
equipe Lewis Hamilton, 
em dobradinhas da escu-
deria nas duas sessões.

O mexicano Sergio Pé-
rez, da Red Bull, colidiu 
de manhã com Esteban 
Ocon, da Alpine, e acionou 
as bandeiras vermelhas, e 
o colega de equipe dele, 
Max Verstappen, teve que 
encostar seu carro no trei-
no da tarde devido a um 
problema de câmbio.

Bottas, que largou na 
pole no circuito italiano 
no ano passado, cravou a 
melhor volta, com 1min-
16seg564, na primeira ses-
são, e foi novamente o me-
lhor, com 1min15seg551, 
na segunda.

O heptacampeão mun-
dial Hamilton, que venceu 
em novembro do ano pas-
sado quando Imola voltou 
ao calendário, foi 0seg041 
mais lento de manhã e 
marcou 0seg010 depois do 
almoço.

“Até agora, um dia bom 
para nós”, disse. “Não acho 
que já tenhamos visto o 
melhor das Red Bulls, pa-
rece que eles tiveram uma 
sessão bem complicada”, 
disse Hamilton.

Duelo de sábado pode definir futuro das equipes no Campeonato Carioca

Flu e Bota fazem clássico 
decisivo no Maracanã

Fluminense e 
Botafogo due-
lam neste sá-
bado,  às 16h 
(de Brasília), no 
Maracanã.  O 
clássico é de-
cisivo para as 
duas equipes 
no Campeonato 
Carioca.

O Tricolor 
está na quarta posição, com 16 
pontos. Por isso, a equipe das 
Laranjeiras precisa da vitória 
para se manterem na zona de 
classificação para as semifinais 
do Estadual.

A partida é a última antes da 
estreia na Libertadores. Será a 
oportunidade de Roger Ma-
chado fazer os últimos ajustes 
na equipe tricolor.

Em termos de escalação, 
Roger Machado deve manter 
a formação que venceu o Nova 
Iguaçu, na rodada passada. A 
novidade pode ser no banco, já 
que o zagueiro Manoel e o meia 
Cazares estão regularizados e 
podem estrear.

Do outro lado, o Botafogo 
vai a campo pressionado pela 
eliminação na Copa do Brasil. 
Além disso, os alvinegros estão 
com 12 pontos, em sexto.

Qualquer resultado que não 
for a vitória elimina o Botafogo 

no Carioca. Por isso, a pressão 
sobre a equipe e o técnico 
Marcelo Chamusca será ainda 
maior. Porém, o presiden-
te Durcesio Mello mostrou seu 
apoio ao comandante. “Muitos 
torcedores cobrando, falando 
‘Fora Chamusca’. Mas seria lou-
cura fazer isso. É um treinador 
experiente. Não vou fazer isso”, 
afirmou o presidente ao “Blog 
do Mansell”.

“Claro que precisamos e 
vamos ter uma conversa sobre 
o que aconteceu. Mas não será 
algo na linha de cobrança. E 
sim para traçar os próximos 
passos, ver o que aconteceu”, 
completou.

Para esta partida, Marcelo 
Chamusca deve fazer mudan-
ças na escalação. O lateral-
-esquerdo Rafael Carioca e o 
volante Luiz Otávio são fortes 
candidatos a serem barrados. 
Ambos vêm sendo muito cri-
ticados pela torcida.

Reforços - O noticiário de 
reforços do Fluminense seguiu 
agitado ontem. Depois que o 
clube confirmou as chegadas 
do zagueiro Manoel e do meia-
-atacante Cazares, o atacante 
Abel Hernández e o defensor 
David Braz foram regulariza-
dos na CBF.

Mesmo antes do anúncio 
oficial, a diretoria correu para 
inscrever os jogadores e seus 
respectivos contratos já foram 
publicados no Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da CBF. 
Ontem era o último dia para 
que atletas fossem regulariza-
dos para poder entrar na fase 
de grupos da Libertadores.

“Estou muito, muito feliz 
de chegar a uma equipe tão 
grande como o Fluminense, 
que tem um grande time e um 
grande treinador. Também 
terei a oportunidade de jogar 
a Copa Libertadores, que para 
um jogador é sempre impor-
tante.”, disse o atacante.

“Estou extremamente feliz, 
com uma enorme expectativa 
de iniciar minha trajetória com 
a camisa do Fluminense. Um 
clube grande, com grandes 
desafios nesta temporada, e 
fazer parte desse projeto é algo 
que me deixa muito motivado”, 
afirmou o zagueiro.

Mailson Santana / Fluminense

O Clássico Vovô pode ser decidido por duas joias: o tricolor Kayky e o alvinegro Matheus Nascimento, ambos de 17 anos

Como o Glorioso 
jogará a Série 
B, este pode ser 
o único clássico 
contra o Flu na 
temporada

Fla tem último teste 
antes da Libertadores

Embalado, Vasco 
visita o Boavista

Após cair dian-
te do Vasco no 
clássico da últi-
ma quinta-fei-
ra, o Flamengo 
buscará a recu-

peração contra o Bangu. Neste 
sábado, as duas equipes se 
enfrentam pela 10ª rodada 
do Campeonato Carioca, às 
21h05, no Luso-Brasileiro.

Enquanto o Flamengo já 
está assegurado nas semifinais 
do Estadual, a equipe da Ilha 
do Governador aparece em 
terceiro na tabela. Uma vitória 
coloca a Lusa na próxima fase, 
com uma rodada de antece-
dência.

O Vasco man-
teve as chances 
de classificação 
no Campeona-
to Carioca após 
a vitória sobre o 
Flamengo. No 

domingo, às 18h30 (de Bra-
sília), os cruz-maltinos enca-
ram o Boavista, em Bacaxá.

Os visitantes estão com 
13 pontos, na quinta posição 
do Campeonato Carioca. O 
Vasco segue com chance de 
avançar às semifinais, mas 
não depende apenas de si, 
tendo que torcer por outros 
resultados.

Mesmo assim, sob o co-

Com a cabeça voltada para 
a estreia na Libertadores na 
próxima terça-feira, contra o 
Vélez Sarsfield, na Argentina, 
o técnico Rogério Ceni deci-
diu poupar seus principais 
jogadores e levar a campo uma 
equipe alternativa. Assim, o 
time deve ter uma formação 
semelhante à que empatou 
com o Boavista pela sexta 
rodada, antes dos titulares 
estrearem na temporada.

Mas o Flamengo não terá 
só reservas contra a Lusa. O 
zagueiro Rodrigo Caio, que 
está suspenso e não poderá 
jogar a primeira partida da 
Libertadores, vai pro jogo.

mando do técnico Marcelo 
Cabo, o Vasco ainda não foi 
derrotado. Os cruz-maltinos 
querem manter o bom re-
trospecto visando a Série B 
do Campeonato Brasileiro.

Por isso, o técnico Mar-
celo Cabo deve repetir a for-
mação que começou o jogo 
contra o Flamengo. A única 
novidade pode ser a estreia 
do goleiro Vanderlei, que foi 
regularizado.

O Boavista tem 10 pontos 
e busca apenas terminar 
bem o Carioca. A equipe 
vive boa fase ao avançar para 
a terceira fase da Copa do 
Brasil.

CULTURA ULISSES DÁVILA
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Marina Lima lança e-book 
gratuito de partituras e letras
Celebrando um ciclo de 21 
discos, Marina Lima lança e 
disponibiliza de forma total-
mente gratuita seu primeiro e 
único livro de partituras e le-
tras contendo toda a sua obra. 
“Várias vezes me propuseram 
fazer um livro como esse, mas 
eu nunca achei que estava na 
hora. Agora que minha obra 
está madura, eu acho que é o 
momento”, comenta Marina. 
As 175 canções transcritas por 
Giovanni Bizzotto, músico e 
parceiro que acompanha Ma-
rina desde a década de 1990, 

foram revisadas integralmen-
te pela artista, que sempre 
apostou na importância do 
acesso à transcrição musical 
de obras. 

Apresentando sua obra com-
pleta através de seus discos, 
o livro vai do seu primeiro 
álbum, Simples como fogo, 
lançado em 1979, até o seu 
último, Novas Famílias, de 
2018. Foram incluídas não 
apenas as suas composições 
autorais, mas também aque-
las de outros autores que se 
tornaram sucessos. Pensado 
de forma gratuita e acessível 
a todos, o livro de partituras e 
letras pode ser baixado no site 
oficial da artista (marinalima.
com.br).

Foram incluídas 
não apenas 
composições 
autorais, mas 
sucessos de 
outros autores

Festival 
Amplifica
O Amplifica é um festival 
que reúne artistas das mais 
diferentes linguagens, bus-
cando dar visibilidade para 
esses talentos. Em período de 
distanciamento, a programa-
ção ganha uma edição extra 
chamada Festival Amplifica 
na Mata, com apresentações 
registradas em parceria com o 
Estúdio Mata com alta quali-
dade de som e vídeo e que se-
rão transmitidas no YouTube 
do festival neste sábado (17) 
a partir das 20h. 

Artes e saberes
Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca Santa Cruz 
faz homenagem a Monteiro Lobato no Dia Na-
cional do Livro Infantil, neste domingo, dia 18 
de abril, às 11 horas, pelo canal pelo canal www.
youtube.com/orquestranasescolas. 

Neste domingo (18) a Secretaria de Cultura de 
Maricá vai exibir gratuitamente - pelo Facebook 
(@secretariadeculturamarica) - o musical “O 
Mágico de Oz”. A adaptação traz personagens no 
enfrentamento do coronavírus.

O Festival Caleidoscópio, um dos maiores da Cul-
tura Hip Hop Carioca, realizado há sete edições, 
será online novamente (festivalcaleidoscopio.
com.br). De 17 abril até 05 de junho.

Candé Salles / Divulgação

Com 21 álbuns lançados, artista disponibiliza sua obra, como autora e intérprete, em livro gratuito para download

Divulgação

Nesta segunda (19), às 17h, o Museu do 
Pontal promove em seus canais no Youtube e 
Facebook o encontro virtual “Artes e Saberes 
Femininos na Tradição Popular”. A conversa 
abordará os atravessamentos de gênero em 
contextos de cultura e tradição popular..

Vitor Pastana / Divulgação

São atrações desta edição: Rebeca, JOCA e Seletores de Frequência

Apesar da pandemia, organização garante que Jogos serão realizados

Tóquio-2020 está confirmado
A chefe dos Jogos de Tó-
quio, Seiko Hashimoto, 
disse ontem que o Japão 
está comprometido a rea-
lizar um evento seguro, 
ao mesmo tempo em que 
uma disparada de casos 
de covid-19 levou a uma 
ampliação dos controles de 
contágio e apesar dos novos 
pedidos para que o evento 
seja adiado novamente ou  
cancelado.

O país adotou medi-
das quase emergenciais a 
dez regiões agora que uma 
quarta onda de infecções se 
disseminou, criando mais 
dúvidas sobre a possibili-
dade de sediar os Jogos na 
capital daqui a menos de 
100 dias.

“Não estamos pensando 
em cancelar a Olimpía-
da”, disse a presidente da 
Tóquio-2020, Seiko Hashi-

moto. “Continuaremos a 
fazer o que pudermos para 
implantar um regime de 
segurança minucioso que 
fará as pessoas se sentirem 
completamente seguras”.

Na quinta, Tóquio re-
gistrou 729 novas infec-
ções, o maior número des-
de o começo de fevereiro, 
quando a maior parte do 
país estava em estado de  
emergência.

Vitor Silva / Botafogo


