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Niterói vacina maiores 
de 60 e professores

Segunda fase da campanha começa na terça. Postos vão funcionar das 8h às 17h

IMUNIZAÇÃO CONTRA A GRIPE

Um dia para 
homenagear 
todas as mães

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

OPINIÃO

LUSOFONIA

Dia da 
Língua 
Portuguesa

PÁG. 6

Divulgação

António Montenegro Fiúza

Prefeitura de Niterói / Divulgação

SG não deixa 
ninguém fora da 
roda de capoeira
A Secretaria de Esporte e Lazer 
de São Gonçalo incluiu em seu 
quadro de atividades oferecidas 
à população o Projeto Curumim, 
que oferece aulas gratuitas de 
capoeira inclusiva para pessoas 
com múltiplas defi ciências, 
sejam elas físicas ou mentais. 
As aulas acontecem às terças e 
quintas, das 18h às 19h, no Clube 
Tamoio.

CIDADES\PÁG. 5

Renan Otto / Prefeitura de SG

Iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo oferece atividade para portadores de defi ciências

‘Inutilezas’ é 
atração deste 
domingo
Reunindo textos do poeta 
Manoel de Barros, a 
peça “Inutilezas” conta 
a história das memórias 
de um casal de irmãos 
e pode ser assistida, 
gratuitamente, através do 
projeto #CulturaEmCasa, 
neste domingo.

Natureza e 
religião em 
exposição

PÁG. 2

CULTURA
Marco Terranova/Divulgação

Espetáculo ‘Inutilezas’ é a atração 
do #CulturaEmCasa, às 21h30

Niterói: plantio 
de espécies 
ameaçadas

CIDADES\PÁG. 5

Os primeiros meses da nova gestão municipal foram marcados por ações de combate à pandemia do novo coronavírus, sem deixar de lado saúde, educação e vários outros setores

CIDADES\PÁG. 4

Niterói 100 dias: de 169 metas, 98 foram 100% cumpridas
Dos 169 objetivos listados no Plano de Metas dos 100 Dias da Prefeitura de Niterói, 98 foram 100% concretizados, 69 parcialmente e dois ainda 
não foram cumpridos. O plano foi estruturado tendo também como foco as ações de enfrentamento ao coronavírus e de retomada econômica.

CIDADES\PÁG. 3

ESPORTES

Flu joga pelo 
empate para 
chegar na fi nal
Em vantagem, Tricolor recebe a 
Portuguesa, neste domingo, no 
Maracanã, pelo jogo de volta das 
semifi nais do Carioca.

PÁG. 8

Mailson Santana / Fluminense

Abel Hernández deve ser escolhido por Roger Machado para comandar o ataque tricolor

Charbel Tauil Rodrigues

Falando de 
homenagens

PÁG. 4

Pré-vestibular 
oferece mais de 
6 mil vagas

CIDADES\PÁG. 3

Botafogo vai em 
busca do prêmio 
de consolação
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Chacina no Jacarezinho
Foi um absurdo aquela operação no Jacarezinho. Bandi-
do tem que ser preso e pagar pelos seus erros na cadeia. 
Execução é crime, e a frieza que a polícia teve de matar 
aqueles homens rendidos não tem explicação. A vida de 
um policial tem que ser valorizada e o seu trabalho aplau-
dido, mas execução de um criminoso rendido também 
não concordo.
Bruno Diego

Aterro largado
Há anos pratico exercícios no Aterro do Flamengo e fico 
chateado com a situação dos campos de society da região. 
Todos cheios de buracos, com a grama sintética toda des-
truída. Isso pode até causar lesão nos jogadores. O prefeito 
tem que olhar para lá também.
Rodrigo Ferreira

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

‘Inutilezas’ com 
Gabriel Braga Nunes
Neste domingo, às 21h30, o 
público pode assistir a peça 
“Inutilezas”, gratuitamente 
através do projeto #Cultu-
raEmCasa. No elenco estão 
Bianca Ramoneda, também 
responsável pelo roteiro, e 
Gabriel Braga Nunes. 

Reunindo textos do poe-
ta Manoel de Barros, a peça 
conta a possível história das 
memórias de um casal de 
irmãos que passou a infân-
cia num lugar chamado de 
‘lacuna de gente’. Protegidos 

pelo abandono, eles fizeram 
da invenção suas ferramen-
tas de pensar e brincar. E do 
que não serve para nada, sua 
matéria de poesia.

Lançada em 21 de abril 
de 2020, a plataforma tem 
como objetivo ampliar o 
acesso da população a con-
teúdos culturais de qua-
lidade, 100% gratuitos e 
contribuir para estimular a 
difusão cultural para todo 
país, com conteúdos de 
várias linguagens artísticas. 

CULTURA FABIANA MAIA

Releitura
Em Itaboraí, a Casa de Cul-
tura Heloísa Alberto Torres 
abre a exposição “Fábio Es-
caleiro em Releituras Clás-
sicas e Realistas”. A mostra, 
que reúne mais de 30 pintu-
ras a óleo, fica aberta para 
visitação agendada e guiada. 
Entre os temas abordados 
estão a religiosidade, com 
diversas interpretações de 
cenas e passagens bíblicas, 
além da  natureza, com ani-
mais e paisagens de gran-
de beleza. Agendamento: 
WhatsApp (21) 98958-8727.

FESTIVAL – Termina, neste domingo, a 15ª edição do 
FESQ Cabo Frio. O festival de teatro, que é transmitido 
pela internet de forma gratuita, é exibido pelos canais 
oficiais do evento: Youtube e Facebook. Além das peças 
de teatro, o evento também conta com shows musicais. 
Pela décima edição consecutiva, a apresentação é feita 
pelo ator Rodrigo Rodrigues.

ESTREIA – “Boa Noite”, primeiro longa de Clarice Sa-
liby, estreia dia 13 nos cinemas. Cid Moreira narra a 
si mesmo nesse documentário repleto de momentos 
históricos dos 25 anos em que entrou nas casas dos 
brasileiros com as principais notícias do dia. O longa, 
produzido pela TvZero, foi um dos selecionados para 
participar do “Festival É Tudo Verdade em 2020”. 

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Marco Terranova/Divulgação

Peça ‘Inutilezas’ é a atração do #CulturaEmCasa, neste domingo, às 21h30

Divulgação

Em Itaboraí, “Fábio Escaleiro em 

Releituras Clássicas e Realistas”

Filho de tanguaense é ‘estrangeiro’

Márcia Matos, vereadora 
de Tanguá, apresentou 
indicação legislativa ao 
Poder Executivo para via-
bilizar uma maternidade 
ou sala de parto na cidade. 
O município de Tanguá, 
com seus mais de 30 mil 
habitantes, não tem sequer 
uma maternidade, ou seja, 

Divulgação

o filho de tanguaense nasce 
em outra cidade. Levamen-
to divulgado pelo IBGE 
apontou que uma de cada 
quatro grávidas do país 
precisa sair de sua cidade 
para ter filhos. E apontou 
também que o problema 
não é exclusivo de peque-
nas cidades. 

Novos horários 
para carga na Ponte

Pena pela 
metade

A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) mu-
dou mais uma vez as regras 
para o tráfego de veículos de 
carga na ponte Presidente 
Costa e Silva, mais conheci-
da como Ponte Rio-Niterói. 
As mudanças anunciadas 
incluem também o tráfego 
de veículos em seus acessos.

Com a nova resolução da 
ANTT, fica proibido o tráfego 
de veículos de carga de três ou 
mais ou mais eixos no sentido 
Rio de Janeiro, entre 4h e 12h, 
e no sentido Niterói, entre 12h 
e 22h. A nova regra da agência 
reguladora vale para todos os 
dias da semana.

A resolução, porém, não 
altera as normas para circu-
lação de veículos destinados 
ao transporte de cargas indi-
visíveis e excedentes em peso 
ou dimensões. Publicada em 
Diário Oficial na última sema-
na, a resolução da ANTT entra 
em vigor já nesta próxima 
quarta-feira, dia 12. 

Com base em uma determi-
nação da Corte Interameri-
cana de Direitos Humanos 
(IDH), a partir de denúncias 
feitas pela Defensoria Públi-
ca do Rio (DPRJ), o ministro 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) Reynaldo Soares da 
Fonseca concedeu habeas 
corpus para que seja contado 
em dobro cada dia de prisão 
no Instituto Penal Plácido de 
Sá Carvalho, no Complexo 
Penitenciário de Bangu, na 
Zona Oeste. 

A Defensoria já vinha co-
brando medidas à comissão 
interamericana de direitos 
humanos desde 2016, porém 
sem o cumprimento, o caso 
foi levado à Corte IDH, que 
realizou uma inspeção ao 
Plácido em 2017, constando 
a situação degradante do 
local. Com a contagem em 
dobro, o condenado pode 
alcançar o tempo necessário 
para a progressão de regime 
e a liberdade condicional. 

POR JEFFERSON LEMOS

Liderança feminina no turismo

A partir de julho, Sonia 
Chami, proprietária do Ho-
tel Sol Ipanema, será a nova 
presidente do Conselho 
Curador do Rio Convention 
& Visitors Bureau. Sonia 
foi eleita com 12 votos a 
favor e um contra para o 
mandato de dois anos. O 
conselho reúne 15 catego-

Alexandre Macieira/ Divulgação Rio CVB

rias do setor de turismo e 
é o órgão máximo do Rio 
CVB. Também foi definido 
o novo presidente-executi-
vo Carlos Werneck, CEO do 
Janeiro Hotel. 

“Torço para que, o quan-
to antes, voltemos a receber 
turistas de diferentes partes 
do mundo”, afirma Sonia. 

Sequenciamento genético

Nesta semana foi realiza-
do o primeiro painel de 
sequenciamento genéti-
co realizado da Baixada 
Litorânea. O exame, em 
um menino de três me-
ses, foi feito no Centro de 
Referências e Especialida-
des Médicas Dr. Manoel 
Monteiro, em Casimiro 
de Abreu. O painel de se-
quenciamento genético 

Divulgação

serve como apoio para 
diagnosticar doenças raras 
vinculadas a distúrbios do 
neurodesenvolvimento e 
transtorno do movimento 
na primeira infância. “Esse 
painel analisa 89 genes 
em busca do diagnóstico 
para a verificação de uma 
doença rara”, explica o mé-
dico João Gabriel Daher, 
responsável pelo exame. 

Panorama RJPanorama RJ

Doença que afeta uma a 
cada dez mulheres, a en-
dometriose pode passar a 
fazer parte dos cursos de 
graduação das escolas de 
Medicina no Brasil. É o 
que defende a deputada 
federal Daniela do Wagui-
nho (MDB-RJ), ao pedir a 
inclusão para o Ministério 
da Educação (MEC). A 
enfermidade, se diagnos-

ticada precocemente, pode 
ser curada. No entanto, 
por falta de conhecimen-
to, muitas vezes ela não 
é correta e prontamente 
diagnosticada, deixando 
mulheres por muitos anos 
sem tratamento, com a 
qualidade de vida afetada 
e riscos de ter a fertilidade 
comprometida, justifica da 
deputada.

Diagnósticos precisos
Divulgação

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do Colubandê, 
em São Gonçalo, realizou 
no mês passado 14.270 tes-
tes para covid 19 (RT-PCR), 
através da coleta de amos-
tras da região nasal com 
um swab (espécie de coto-
nete longo e estéril).  O pro-
cedimento é realizado todos 
os dias, das 8 às 18 horas, em 

uma área montada com toda 
infraestrutura e segurança 
junto à emergência da uni-
dade. O exame é gratuito e o 
resultado está saindo em me-
nos de 48 horas. Para fazer a 
testagem, os pacientes devem 
baixar o aplicativo Dados do 
Bem, realizar um cadastro 
e responder a um ques-
tionário de autoavaliação. 

Testagem continua em São Gonçalo
Divulgação
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Reforma de escolas e unidade de saúde estão entre as metas concretizadas nos primeiros meses de governo

Niterói faz balanço de 100 dias 
Os primeiros meses da nova 
gestão municipal foram mar-
cados pelo esforço no com-
bate à pandemia do novo 
coronavírus, sem deixar de 
olhar para os demais anseios 
da população. Para o Plano 
de Metas dos 100 Dias da 
Prefeitura de Niterói, foram 
pactuadas 169 metas entre 
48 secretarias e coordena-
dorias. Deste total, 98 foram 
100% concretizadas, 69 par-
cialmente realizadas e duas 
ainda serão cumpridas.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, lembrou que desde 
2013 a cidade adotou o plane-
jamento com foco em priori-
dades para criar uma gestão 
pública que possa atender às 
expectativas de uma socie-
dade cada vez mais exigente 
e consciente de seus direitos. 
O plano foi estruturado tendo 
também como foco as ações 
de enfrentamento ao novo 
coronavírus e de retomada 
socioeconômica, e organi-
zado de acordo com as sete 
áreas de resultado do Plane-
jamento Estratégico Niterói 
Que Queremos 2013-2033.

“Foram cem dias de muito 
trabalho para continuarmos 
construindo uma cidade in-
clusiva, saudável, dinâmica, 
moderna, sustentável, segura 
e alinhada com a ciência e 
a tecnologia. Por meio do 
diálogo responsável baseado 
na escuta, Niterói vem sendo 
reconhecida como um mode-
lo de gestão. Com isso, refor-
çamos nosso compromisso 
com a responsabilidade fiscal 
e a eficiência administrativa 
como meios para garantir 
direitos e serviços de quali-
dade aos cidadãos”, enfatizou 
o prefeito.

A secretária municipal de 
Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão, 
Ellen Benedetti, ressaltou 
que os resultados alcançados 
neste Plano de Metas, que 
apresenta entregas relevan-
tes para a sociedade nos 100 
primeiros dias de gestão, 
evidenciam a importância 
do processo de planejamen-
to em uma gestão orientada 
para resultados, como a de 
Niterói, que mesmo diante do 
contexto do recrudescimento 
da pandemia do coronavírus 
conseguiu seguir com o tra-
balho de proteção econômica 
e social de sua população ao 
mesmo tempo que avançava 
em entregas  para a cidade.

“Esse resultado é reflexo 
de um trabalho integrado e 
bem articulado entre diversos 
órgãos da Prefeitura e reforça 
o compromisso da gestão 
do prefeito Axel Grael com a 
excelência da gestão pública”, 
reforçou a secretária.

No âmbito das ações vol-
tadas para o controle da pan-
demia, em janeiro, o prefeito 
prorrogou os programas so-
ciais e de apoio às empresas 
por três meses e, em março, 
fez nova prorrogação por 
mais três meses. Com isso, os 
benefícios serão pagos pelo 
Município até julho. Também 
foi lançada a campanha Nite-
rói Solidária, que tem o obje-
tivo de apoiar a população em 
maior vulnerabilidade social, 
principalmente as famílias 
que não estão contempladas 
em nenhum programa social.

Para suprir a demanda da 
Rede de Atenção à Saúde refe-
rentes à Covid-19 e evitar que 
a população de Niterói ficasse 
desassistida, a Prefeitura con-
tratou, no início deste ano, 
mais 175 trabalhadores da 
saúde. A renovação do con-
trato do Hospital Municipal 
Oceânico também está entre 
uma das ações adotadas no 
combate ao avanço da Co-
vid-19 na cidade. Em um ano 
de funcionamento, a unidade 
hospitalar ajudou a salvar 
mais de 1.500 vidas.  

Ainda no setor de Saúde, 
foi concluída a reforma da 
unidade do Programa Mé-
dico de Família do Matapa-
ca. O local conta com cinco 
consultórios médicos, além 
de um odontológico e outro 
ginecológico. A unidade está 
equipada com ar condiciona-
do, acessibilidade para pes-
soas com deficiência e abrigo 
de resíduos para separação 
do lixo.

“Essa reforma contempla 
uma unidade que atende 
mais de 7,7 mil pessoas e é 
formada por três equipes 
multiprofissionais. Vamos 
garantir que o Médico de 
Família continue atendendo 
com qualidade e conforto. 
Esse é um serviço essencial 
de porta de entrada ao SUS 
e modelo que foi pioneiro no 
país”, afirmou o secretário 
municipal de Saúde de Nite-
rói, Rodrigo Oliveira.

Também foram concluí-
das as reformas de três unida-
des educacionais: As UMEIs 
Margareth Flores, em São 

Francisco, e Lizete Maciel, 
no Jacaré, e a Escola Muni-
cipal Vila Costa Monteiro, 
no Atalaia. A formação de 
profissionais do ensino fun-
damental para o desenvol-
vimento do ensino remoto/
híbrido foi uma das metas da 
área de Educação não apenas 
alcançada, como superada. 
A previsão era formar 1.577 
profissionais e a marca atin-
gida foi 1.681.

Outra meta foi superada: 
no começo do ano, a Coor-
denadoria Especial de Direito 
dos Animais, havia proposto 
realizar 600 cirurgias nos pri-
meiros 100 dias de governo. 
Ao todo, foram realizadas 640.

O projeto Ligado na Rede, 
que consiste em ações de 
fiscalização para identificar, 
conscientizar, notificar e, em 
último caso, autuar imóveis 
que não estejam ligados à 
rede de esgoto do município 
de Niterói, também teve sua 
meta superada ultrapassan-
do a marca de 600 vistorias 
realizadas neste período. 
Desde 19 de janeiro, as visto-
rias estão concentradas nas 
residências localizadas nos 
bairros da Região Oceânica 
que formam a bacia do Santo 
Antônio.

Neste plano de metas a 
cidade ganhou dois observa-
tórios. Um deles é o Trabalho 
e Renda, que tem como obje-
tivo analisar, produzir e mo-
nitorar dados sobre emprego 
e renda no município, que irá 
gerar subsídios para o apri-
moramento das políticas pú-
blicas que buscam a geração 
de empregos e qualificação 
da mão de obra em Niterói. 
O outro é o Observatório 
Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial de Niterói, 
que propõe parceria entre 
universidade, sociedade civil 
e a Prefeitura, tendo como 
ações o planejamento e a 
formulação de políticas de 
enfrentamento ao racismo e 
promoção, defesa e garantia 
da igualdade racial.

A cidade implantou, nes-
tes cem dias de governo, o 
Comitê de Prevenção à Vio-
lência e instituiu a Central 
dos Direitos Humanos. Por 
meio do decreto 13.877/2021, 
de 23/01/2021, foi lançado 
o Plano de Integridade para 
toda a Administração Muni-
cipal. Cada órgão terá que 
elaborar o seu plano até 2022, 
com o apoio da Controladoria 

Geral do Município. O Pre-
vine Niterói apresenta um 
conjunto sistematizado de 
mecanismos, boas práticas 
e procedimentos que obje-
tivam a redução de fraudes, 
irregularidades e desvios 
éticos e de condutas, além 
de aumentar a transparência 
e os canais de comunicação 
com a sociedade.

A Secretaria Municipal de 
Defesa Civil passou a dispo-
nibilizar relatórios de vistoria 
online. Com uma iniciativa 
da Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Pú-
blicos, o Parque da Cidade 
agora conta com internet 
(WI-FI) gratuita. Já a Secreta-
ria Municipal de Urbanismo 
lançou o concurso online 
que vai selecionar o projeto 
de requalificação da orla de 
Charitas. O projeto tem como 
objetivo transformar o trecho 
entre a Praça Radio Amador e 
o Clube Naval em um grande 
parque linear.

Na perspectiva de cami-
nhar para a transformação 
de um governo mais digital 
e usar a tecnologia a favor 
da sociedade, foi alcançada 
também a meta de lançar 
um portal de serviços para o 
cidadão. Criado para simpli-
ficar o acesso da população 
a informações e canais de 
atendimento, o Portal de Ser-
viços ao Cidadão reúne os 274 
serviços mapeados por cada 
um dos órgãos da Prefeitura. 
Com esse serviço a Prefeitura 
espera diminuir filas em bal-
cões de atendimento, evitar 
deslocamentos e impressões 
de papel, além de aumentar a 
eficiência pública. É possível 
navegar no Portal pelo site 
(https://servicos.niteroi.rj.
gov.br) ou baixar o aplicativo 
“Serviços ao Cidadão” nas 
lojas virtuais.

Entre as metas que se-
guem em andamento estão 
os ajustes finais do Plano Mu-
nicipal de Políticas Públicas 
para as Mulheres, elaborado 
pela Coordenadoria de Po-
líticas e Direitos das Mulhe-
res (Codim), a retomada da 
licitação para a construção 
do Parque Olímpico Muni-
cipal da Concha Acústica, a 
ampliação do programa Clin 
Comunidade Sustentável 
para mais uma comunidade 
e o replantio de mudas que 
está sendo realizado pelos 
integrantes do projeto Niterói 
Jovem EcoSocial.

Auxílio emergencial: 
2ª via de cartões
 Secretaria Municipal de 
Fazenda de Niterói realizará 
atendimento exclusivo, en-
tre os dias 10 e 12 de maio, 
para retirada de vias adicio-
nais dos cartões referentes 
aos programas de auxílio 
emergencial da Prefeitura. O 
beneficiário que solicitou a 
segunda via do cartão deve-
rá consultar no site da SMF 
(https://fazenda.niteroi.
rj.gov.br/) se o cartão já está 
disponível para retirada. 
Caso esteja, o beneficiário 
poderá comparecer à sede 
da Secretaria Municipal de 
Fazenda, na Rua da Concei-
ção, nº 100, Centro, das 9h 
às 13h. Para fazer a retirada 
da segunda via do cartão, 
é preciso ter em mãos a 
identidade original e cópia, 
ou procuração com a cópia 
da identidade do titular do 
cartão e de quem está reti-
rando.

De acordo com a portaria 
nº 016/SMF/2021 publicada 
nesta terça (4) no Diário 
Oficial do município, a par-
tir do dia 17, as atividades 
de atendimento presencial 
aos contribuintes serão re-
tomadas, diariamente, das 
9h às 10h para atendimento 
exclusivo a pessoas acima 
de 60 anos, e entre 10h e 

13h para atendimento aos 
demais contribuintes. Se-
gundo a secretaria, necessa-
riamente será preciso fazer 
o agendamento prévio por 
meio do website da Secre-
taria Municipal de Fazenda, 
no endereço eletrônico: ht-
tps://fazenda.niteroi.rj.gov.
br/site/agendamento. O 
link estará habilitado para 
o agendamento na próxima 
semana. O atendimento do 
plantão fiscal do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) será feito 
preferencialmente por meio 
eletrônico, em sistema de vi-
deochamadas, que também 
deverá ser agendado por 
meio website da Secretaria.

Segunda via do cartão 
- Para solicitar a segunda 
via do cartão Alelo, auxílio 
emergencial da Prefeitura 
de Niterói, o beneficiário 
deve entrar em contato com 
a Central de Atendimento 
da Alelo, a instituição dis-
ponibiliza o atendimento 
via WhatsApp, para isso é 
preciso salvar o número 
na agenda telefônica desta 
forma: (11) 4004 7733. O be-
neficiário do cartão deverá 
informar o número do CPF, 
nome completo e data de 
nascimento.

Fundação Cecierj abre 
inscrições nesta segunda
A Fundação Cecierj abre, na 
próxima segunda-feira, dia 
10 de maio, as inscrições para 
o preenchimento de 6.155 
vagas para o curso extensivo 
do Pré-Vestibular Social (PVS). 
Os candidatos têm até o dia 23 
de maio para fazer a inscrição, 
que ocorrerá somente pela 
internet, por meio do formu-
lário disponível em https://
www.cecierj.edu.br/pre-ves-
tibular-social/. Tanto a ins-
crição quanto as aulas serão 
gratuitas. A iniciativa é uma 
parceria entre a Fundação Ce-
cierj, vinculada à Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, e a Secretaria de 
Estado de Educação.

“Em um momento tão im-
portante na vida das pessoas, 
especialmente dos jovens, o 
PVS é o apoio que elas pre-
cisam para estudar e buscar 
o tão sonhado diploma do 
Ensino Superior. Por isso, vejo 
com entusiasmo a abertura 
das inscrições para o preen-
chimento das mais de seis mil 
vagas distribuídas em todo 
o estado do Pré-Vestibular 

Social da Fundação Cecierj. 
Tenho certeza que esse será o 
início de muitas histórias de 
sucesso”, destacou o secretá-
rio de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Dr. Serginho.

O processo de seleção se 
dará por meio da análise da 
documentação do candidato, 
que deve estar matriculado no 
3° ano do Ensino Médio ou já 
ter concluído. Candidatos que 
tiverem inscrição ativa no Ca-
dastro Único terão prioridade 
na reserva de vagas nos polos 
do PVS em todo o estado do 
Rio de Janeiro. O número de 
vagas por unidade e mais de-
talhes sobre a documentação 
necessária estão detalhados 
no edital.

As aulas começam em ju-
nho e se estendem até dezem-
bro de 2021. Por conta da pan-
demia, o início do curso será 
apenas com material on-line 
e com apoio dos mediadores 
por ferramentas digitais. O iní-
cio das atividades presenciais 
irá ser reavaliado dependendo 
das condições que permitam 
a abertura dos locais onde o 

projeto ocorre.
“O Pré-Vestibular Social 

está, desde o ano passado, 
buscando formas de manter o 
ensino e o vínculo com os es-
tudantes, apesar de toda res-
trição imposta pela pandemia. 
Utilizou ferramentas, como o 
Google ClassRoom, para dis-
ponibilizar os conteúdos pro-
duzidos pela própria equipe 
de mediadores e, agora, inicia 
o ano de forma on-line para 
preparar os nossos jovens para 
esse momento tão importante 
de suas vidas”, comentou o 
presidente da Fundação Ce-
cierj, Rogerio Pires, lembrando 
que o PVS também prepara 
para o Vestibular Cederj, que 
está com inscrições abertas 
até o dia 14 de maio para os 
pedidos de isenção e ingresso 
por cota e, a partir do dia 17 
de maio, para inscrição dos 
pagantes.

Quem pode se inscrever? 
- Podem se inscrever candi-
datos que, em 2021, estive-
rem matriculados no último 
ano do Ensino Médio regular 

em instituições de ensino 
públicas ou particulares ou 
matriculados em outras mo-
dalidades do Ensino Médio em 
instituições de ensino públi-
cas ou particulares, tais como: 
Nova EJA, CEJA ou outra forma 
não especificada, desde que 
devidamente comprovada a 
previsão de término no pre-
sente ano; candidatos que já 
tenham concluído o Ensino 
Médio regular ou que tenham 
concluído o Ensino Médio 
através de outras modali-
dades, tais como: Nova EJA, 
Encceja, CEJA ou outra forma 
não especificada, desde que 
devidamente comprovada a 
equivalência ao Ensino Médio.

O candidato deverá estar 
atento no ato da inscrição, 
porque só poderá se ins-
crever uma única vez, para 
um único polo, em uma das 
vagas do seu interesse. Após 
o preenchimento do formu-
lário, o interessado deverá 
enviar  toda a  documen-
tação no formato digital, 
conforme as especificações 
estabelecidas no Edital.

Os candidatos têm até o dia 23 de maio para fazer a inscrição pela internet

Divulgação / Prefeitura de Niterói

Também foi concluída a reforma da As UMEI Lizete Maciel, no Jacaré

Divulgação / Prefeitura de Niterói

O Médico de Família de Matapaca está  equipada com ar e acessibilidade 

Divulgação / Prefeitura de Niterói

O Médico de Família Matapaca conta com cinco consultórios médicos
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Falando de homenagens

Charbel Tauil Rodrigues*

Como não poderia deixar de ser, em 
um momento mundial tão delicado 
como este da pandemia, chegamos 
ao Dia das Mães de 2021 com um 
misto de sentimentos, emoções 
e perspectivas. Como cidadãos e 

como filhos, nesse período do ano 
naturalmente somos tomados por 
uma carga adicional de afetos e 
recordações, em função da própria 
data comemorativa. Num país lati-
no como o nosso, tais sentimentos 
tendem a ser ainda mais fortes, tan-
to que ninguém estranha quando se 
fala que este é o “segundo Natal”, em 
termos de movimento comercial.

Olhando realisticamente, vemos 
este Dia das Mães com a perspectiva 
de um bom movimento de vendas, 
porém nem de longe comparável ao 
de 2019, por exemplo. Pulemos o de 
2020, pois estávamos nos primeiros 
meses da pandemia, com um clima 
muito mais temeroso por parte do 
público -- e, para piorar, naquela 
época a prefeitura de Niterói ainda 
por cima entendeu por bem “trans-
ferir” a comemoração para julho. Na 
prática esse reagendamento não 
colou, claro, mas acabou por preju-
dicar as vendas, por ter confundido 
ainda mais o consumidor. Por sinal, 
vale lembrar que o Sindilojas Nite-
rói foi totalmente contrário ao tal 
“reagendamento”, desde o primeiro 

momento.
E para o atual Dia das Mães? Re-

centemente levantamento do Insti-
tuto Fecomércio de Pesquisas e Aná-
lises (Ifec RJ) apontou que 61,8% dos 
fluminenses pretendiam presentear 
nesta data, com um gasto médio de 
R$ 143,10 (no ano passado, foram só 
55,8%, embora com um gasto médio 
um pouco maior em termos esta-
duais, de R$ 150, 48). Agora em 2021, 
as principais preferências ficaram 
para roupas (31,7%), perfumes ou 
cosméticos (30,6%), calçados, bolsas 
e acessórios (23,1%); cesta de café 
da manhã (17,2%) e flores (11,8%). 
Um dado importante: entre aque-
les que decidiram não presentear 
no Dia das Mães, nada menos que 
57% alegaram que a decisão teve 
relação direta com o agravamento 
da pandemia.

Os dados acima, vale lembrar, 
são de âmbito estadual. Aqui em 
Niterói, infelizmente não tivemos 
como fazer investimentos de peso 
em uma campanha publicitária que 
alavancasse as vendas do Comércio 
local. Teria sido muito bom que 

- com os lojistas à míngua, como 
estão - a prefeitura tivesse feito algo 
nesse campo. Mas não fez, como 
aliás não fez também no ano passa-
do, embora o então prefeito tivesse 
prometido.  Mas ainda há tempo: 
por que ela não prepara uma cam-
panha especial para o Natal de 2021, 
como uma forma inclusive de tentar 
compensar os empreendedores lo-
cais, que nos últimos meses tantas 
semanas tiveram que amargar suas 
portas fechadas? Fica aqui a suges-
tão para a prefeitura.

E por falar em sugestão, vamos 
a um outro tema: a justíssima ideia 
de Niterói homenagear, à altura, 
o talentoso ator Paulo Gustavo, 
que tantas alegrias proporcionou 
ao público em geral, e que tanto 
promoveu nosso município.  Paulo 
Gustavo é merecedor de calorosos 
aplausos de todos nós, sem dúvida.  
Porém, não achamos boa a pro-
posta de rebatizar a Rua Moreira 
César. A proposta de rebatizar a rua 
envolverá vultosas despesas para os 
estabelecimentos comerciais e de 
serviços ali existentes, que terão que 

mudar seus planos de marketing, 
registros e contratos sociais, sendo 
portanto obrigadas a fazer novas 
despesas justo num momento de 
grave crise econômica. Guardadas 
as devidas proporções, imagine o 
Rio de Janeiro trocar o nome da 
Avenida Rio Branco, ou São Paulo 
rebatizar a Avenida Paulista. Pois 
é o que, numa escala obviamente 
muitíssimo menor, a Moreira César 
representa para Niterói. Além disto, 
vemos como muito mais adequado 
dar o nome de Paulo Gustavo para 
um equipamento cultural de peso, 
como por exemplo o futuro Cinema 
Icaraí, por cujo imóvel a prefeitura 
inclusive já pagou. Convenhamos, 
o ponto é um dos mais nobres da 
cidade, com grande visibilidade, e 
tendo destinação de uso totalmente 
afinada com a vida e a obra do nosso 
genial artista.

No mais, nossos parabéns a todas 
as Mães no seu dia!

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Aulas gratuitas promovidas pela Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo são realizadas no Clube Tamoio

SG oferece capoeira inclusiva 
 Com o objetivo de realizar 
a inclusão social de pessoas 
com deficiências físicas e 
mentais por meio do espor-
te, a Secretaria de Esporte e 
Lazer de São Gonçalo incluiu 
em seu quadro de atividades 
oferecidas à população o Pro-
jeto Curumim, que oferece 
aulas gratuitas de capoeira 
inclusiva para pessoas com 
múltiplas deficiências. As 
aulas acontecem às terças e 
quintas, das 18h às 19h, no 
Clube Tamoio. 

“Desenvolver políticas 
públicas de esporte e lazer 
para pessoas com deficiência 
é um compromisso da nossa 
gestão. É relevante fomentar 
essas ações, pois as práticas 
esportivas são excelentes 
ferramentas de inclusão e de 

oportunidade para potencia-
lizar as habilidades e talentos 
das pessoas com deficiên-
cias”, afirmou a secretária 
de Esporte e Lazer, Simone 
Monteiro. 

O projeto, que faz parte 
da Associação de Capoeira 
Negrinho de Sinhá VII, tem 
aulas aplicadas pelo Mestre 
Antônio Afonso. O capoei-
rista, formado em Educação 
Física, tem pós-graduação em 
Psicomotricidade, que traba-
lha os movimentos físicos e o 
cognitivo. 

“Por que uma pessoa que 
está em tratamento de recu-
peração motora não pode 
utilizar um pandeiro no lugar 
de outro acessório, como 
a habitual bolinha, em seu 
tratamento? O instrumento, 

além de recuperar o movi-
mento, mexe com o cognitivo 
e com a coordenação motora, 
que só vai funcionar se você 
conseguir raciocinar. Os be-
nefícios da capoeira são múl-
tiplos e temos diversos relatos 
de alunos que antes sequer 
andavam e, ao longo dos anos 
da prática, estão conseguindo 
caminhar sozinhos. É gratifi-
cante exercer esse trabalho”, 
declarou o Mestre. 

As ações desenvolvidas 
pela SEMEL buscam atender 
a toda a população gonçalen-
se, inclusive as pessoas com 
deficiências. Dessa forma, a 
secretaria buscou uma par-
ceria com Projeto Curumim 
para atender - por meio da 
capoeira inclusiva - crianças 
e adolescentes portadores 

Renan Otto / Prefeitura de SG

Maycon Fontoura, de 23 anos, tem deficiências e a capoeira como uma terapia

SG segue vacinação 
contra covid-19
Nesta semana  o município 
de São Gonçalo começa a 
vacinar pessoas com comor-
bidades de 51 anos na segun-
da (10) e terça-feira (11) e os 
profissionais de saúde a par-
tir de 30 anos durante toda a 
semana. Da quarta-feira (12) 
em diante, a idade das co-
morbidades cai uma por dia. 
Sendo assim, a vacinação vai 
acontecer na quarta para pes-
soas com comorbidades com 
mais de 50 anos. Na quinta 
(13) para aqueles com mais 
de 49 anos. Na sexta (14) para 
os que têm mais de 48 anos e, 
por fim, no sábado (15), para 
os que têm mais de 47 anos 
com comorbidades.  

A cidade também imuniza 
pessoas que tomaram a va-
cina Astrazeneca há mais de 
12 semanas. Os gonçalenses 
devem observar a caderneta 
ou o comprovante de vacina-
ção para procurarem os locais 
de vacinação no dia indicado 
na anotação. Para a segunda 
dose, todos devem estar mu-
nidos com o comprovante 
da primeira dose da vacina 
Astrazeneca aplicada pela 
Secretaria. Aqueles que não 
levarem o comprovante ou 
apresentarem comprovante 
de outra cidade não serão 
imunizados.  

O município vacina as 
pessoas com mais de 52 anos 
e grávidas que têm as seguin-
tes comorbidades: diabetes 
mellitus, hipertensão arterial 
grave, doença pulmonar obs-
trutiva crônica, doença renal 

crônica, doenças cardiovas-
culares e cerebrovasculares, 
indivíduos transplantados 
de órgão sólido ou de medu-
la óssea, anemia falciforme, 
cirrose hepática, imunossu-
primidos, síndrome de down, 
câncer e obesidade mórbida. 

Os trabalhadores da saúde 
da linha de frente dos hospi-
tais de São Gonçalo que ainda 
não se vacinaram por serem 
recém-contratados podem 
se vacinar. Os trabalhadores 
dos serviços de saúde pú-
blicos e privados da linha de 
frente são aqueles que estão 
envolvidos diretamente na 
atenção/referência para os 
casos suspeitos e confir-
mados de covid-19 – tanto 
da urgência e emergência 
quanto da atenção básica. 
Neste grupo estão todos os 
trabalhadores envolvidos na 
unidade de saúde (faxineiros, 
atendentes, recepcionistas, 
maqueiros, médicos, enfer-
meiros, copeiras, cozinheiras, 
técnicos…).

Os profissionais de saúde 
que trabalham ou moram em 
São Gonçalo e não são da li-
nha de frente com mais de 35 
anos também podem se vaci-
nar com a primeira dose. São 
eles: técnico em radiologia, 
enfermeiro, técnico e auxi-
liar de enfermagem, médico, 
fisioterapeuta, nutricionista, 
odontólogo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, biólogo, farma-
cêutico, assistente social, 
biomédico e auxiliar e técnico 
de saúde bucal.

de necessidades especiais no 
Clube Tamoio .

O aluno Maycon Fontoura, 
de 23 anos, tem deficiência 
física, auditiva e mental e 
conseguiu um grande incen-
tivo para continuar frequen-
tando as aulas após o início 
de um quadro de depressão. 
Sua mãe, Regina Fontoura, de 
54 anos, entrou nas aulas do 
projeto para apoiá-lo e perce-
be uma evolução significativa 
em seu desenvolvimento dia 
após dia. 

“Posso afirmar que a ca-
poeira foi uma das melho-
res coisas que aconteceu na 
vida do meu filho. Ele tem 
um comprometimento físico 
muito grande e a capoeira 
mexe com o corpo todo”, disse 
Regina.

Niterói inicia 2ª fase da campanha 
de vacinação contra a gripe

A partir de terça-feira (11), 
Niterói entra na segunda fase 
da Campanha Nacional de 
Vacinação Contra a Influenza 
(gripe). Nesta etapa, serão 
vacinados idosos com 60 
anos ou mais e professores 
nas salas de vacina em todas 
as regiões da cidade, de se-
gunda a sexta, das 8h às 17h. 
A imunização ocorre em três 
etapas, com a expectativa de 
vacinar cerca de 200 mil pes-
soas no município.

O secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, pede 
que as pessoas que fazem 
parte do público-alvo não 
deixem de se vacinar.

“Se você faz parte do pri-
meiro grupo prioritário e 
ainda não se vacinou, pro-
cure um posto mais próximo 
para receber a imunização. A 
vacina contra a gripe é fun-
damental para evitar as in-
fecções pelos vírus da doença 
que podem causar complica-
ções”, destacou o secretário.

A segunda fase vai até 9 de 
junho, quando começa a ter-
ceira e última etapa, para pes-
soas que têm comorbidades, 
com deficiência permanente, 
bem como caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário urbano e 
de longo curso, trabalhadores 
portuários, forças de seguran-

ça e salvamento, e integrantes 
das Forças Armadas. Também 
fazem parte do público-alvo 
os funcionários do sistema 
de privação de liberdade, po-
pulação privada de liberdade 
e adolescentes e jovens em 
medidas socioeducativas.

A campanha contra a In-
fluenza começou no dia 19 
de abril, com a primeira fase 
para crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos de idade 
(5 anos, 11 meses e 29 dias), 
gestantes, mulheres que ti-
veram filho até 45 dias, tra-
balhadores da saúde e povos 

indígenas. Até o momento, 
cerca de 10 mil pessoas re-
ceberam a vacina. Quem faz 
parte desse grupo e ainda não 
foi imunizado pode procurar 
um local de vacinação.

Postos - Este ano, a imu-
nização contra a gripe é feita 
nos módulos do Médico de 
Família, nas Unidades Bási-
cas e no Teatro Municipal. 
As Policlínicas Regionais, os 
postos volantes e o drive-
-thru da UFF seguem com 
a imunização contra a Co-
vid-19. A divisão é para evitar  

aglomerações.
Documentos - Para rece-

ber a dose, as pessoas que 
fazem parte dos grupos-alvo 
da campanha devem compa-
recer às unidades de saúde 
levando carteira de identida-
de e outros comprovantes, de 
acordo com os grupos a que 
pertencem: trabalhadores da 
Saúde ou da Educação devem 
apresentar identidade profis-
sional ou crachá; crianças de 
6 meses até 4 anos, 11 meses e 
29 dias, o cartão de vacinação; 
pessoas com 60 anos ou mais, 
a identidade; pessoas com 
doenças crônicas (a partir de 
5 anos de idade), a solicitação 
médica, com indicação da 
doença; as puérperas, a cer-
tidão de nascimento do bebê 
ou cartão do pré-natal ou 
cartão de vacinação do bebê; 
e as gestantes só precisam 
declarar gravidez.

A doença - A Influenza 
é uma doença viral febril, 
aguda, geralmente benigna e 
autolimitada. É caracterizada 
por início abrupto dos sinto-
mas, que são predominante-
mente sistêmicos, incluindo 
febre, calafrios, tremores, dor 
de cabeça, mialgia e anorexia, 
assim como sintomas respira-
tórios como tosse seca, dor de 
garganta e coriza.

Serão vacinados idosos a partir de 60. Dez mil pessoas já receberam a imunização
Divulgação

A imunização ocorre em três etapas, com a expectativa de vacinar cerca de 200 mil
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Dia das Mães: uma homenagem especial
Por professora doutora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

Apesar da pandemia em que 
estamos vivendo, com reper-
cussão mundial na saúde 
da população, com nosso 
País acumulando 15.003.563 
casos, com  mais de 417 mil 
óbitos em decorrência da 
doença causada pelo coro-
navírus, precisamos home-
nagear esse Dia das Mães, 
como um dia especial, único, 
valorizando a relação mãe-fi-
lho (a) que aquece o coração, 
dá forças para seguir em 
frente e vencer todos os obs-
táculos, superando desafios 
e confiantes que, com esse 
amor bi direcional, seremos 
capazes de, juntos, manter 
acesa a chama desse amor, e 
que esse amor incondicional 
ultrapassa barreiras e libera 
as emoções mais lindas e 
confiantes de um amor sin-
cero, puro e indestrutível.

 Durante essa fase de 
distanciamento social, o 
exercício do amor entre mães 
e filhos ganha ainda mais 
relevância, uma vez que esse 
amor é capaz de enfrentar 
barreiras e desde a gestação, 
o sentimento de proteção e 
amor, por estar gerando a 
vida, gera uma relação, um 
sentimento de proteção per-
manente, presente em todas 
as horas.

As mães se tornam guar-
diãs, guerreiras, sendo capa-
zes de enfrentar o mundo. 
São firmes e decididas, bus-
cando sempre o que acredi-

tam ser o melhor caminho 
para os seus filhos e filhas.

Mãe é estar presente em 
todas as horas, apoiando, 
sorrindo com cada gesto, 
desde a gravidez, para que 
o seu filho ou sua filha que 
está sendo gerado(a), cresça 
saudável dentro de sua bar-
riga e que possa nascer com 
saúde e receber de forma 
exclusiva o aleitamento ma-
terno, fortalecendo o vínculo 
mãe-filho.

O desenvolvimento da 
criança nas diferentes fases 
vai solidificando a relação, 
que enaltece com pequenos 
detalhes, como o primeiro 
sorriso, a primeira palavra, 
quando andou, entrou na 
primeira escola, e a cada 
conquista, a cada superação, 
gerando conquistas diárias, 
guardando cada sorriso, 
cada música cantada, cada 
abraço recebido, cada gesto 
de carinho, numa avalanche 
de sentimentos, mesmo com 
pequenas birras ou travessu-
ras, com demonstrações da 
importância dessa relação.

Ser mãe, um dom da na-
tureza, capaz de dar à luz, de 
ser firme, de se superar, de 
além de ser mãe, ser esposa, 
dona de casa, cozinhar comi-
dinhas gostosas e saudáveis 
para seus filhotes, trabalhar 
fora, muitas vezes agir como 
mãe de outros onde trabalha, 
sempre de braços abertos, de 
olhos abertos, a mente a mil, 

virando noites, mas garan-
tindo a segurança e a saúde 
de sua prole. Momento im-
portante de cuidar também 
de sua saúde, uma vez que 
se torna fundamental estar 
sempre disponível, parceira.

 Nutre com amor e cari-
nho, regando em todas as 
horas, em todos os momen-
tos, sempre presente, amiga, 
de forma incondicional, 
enxugando lágrimas, dando 
colo de forma infinita, com 
uma paciência inabalável, 

sempre com um sorriso nos 
lábios e um beijo carinhoso 
e um abraço bem apertado, 
afetuoso e um cafuné ines-
quecível e único. 

Na Medicina, a mãe tem 
um sentimento perceptivo, 
bastante acurado. As mães 
têm uma percepção única 
de como está a saúde de seus 
filhos. São capazes de sentir 
a alegria nos olhos deles, um 
dom divino, fazendo parte da 
essência criativa da natureza 
de ter dado à luz.

As mães verdadeiras se 
tornam leoas, cuidam e pro-
tegem, não permitindo que 
ninguém, de forma alguma, 
prejudique ou maltrate seus 
filhos, sem ter que primeiro 
enfrentá-las de forma única, 
soberana.

Ser mãe é carregar no 
ventre a magia da criação, é 
ter o coração sempre aberto 
para estar junto, dar sem 
pedir nada em troca, além do 
amor profundo, que sustenta 
o mundo.

O papel da mãe na edu-
cação de seus filhos é funda-
mental, tornando-as pessoas 
boas, caridosas, incentivan-
do a amizade, e combatendo 
à violência.

A mãe tem obrigação de 
garantir a integridade física 
e moral de seus filhos, não se 
intimidando nunca, devendo 
atuar sempre de forma efeti-
va, permitindo que seu filho 
ou filha tenha uma trajetória 
exemplar,

Digna e feliz. 
Na situação atual o mundo 

enfrenta a pandemia, com o 
distanciamento e as medidas 
preventivas, porém o amor 
dessa relação mãe-filho(a), 
se fortalece, porque o amor 
que sentimos por nossa mãe, 
por nossos filhos e filhas, 
é inabalável, faz parte da 
essência da vida, é indestru-
tível e mesmo que estejam 
fisicamente distantes, estão 
e estarão sempre em nossos 
corações, em nossos pensa-
mentos, como se estivessem 
perto, porque de fato estão e 
sempre estarão.

É momento de valorizar 
a mãe, a avó e você como 
mãe e todas as mulheres que 
no exercício da arte de ser 
mãe, vivem esse profundo 
sentimento, de forma ímpar, 
linda, que irradia felicidade, 
enaltece a vitalidade e garan-
te a sobrevida. Vamos supe-
rando obstáculos, vencendo 
a pandemia, nos adaptando 
aos novos hábitos e cuida-
dos, porém unidos, porque 
juntos somos mais fortes, 
ontem, hoje e sempre.

FELIZ DIA DAS MÃES!

SG: Educação em prol 
do meio ambiente
A Secretaria de Meio Am-
biente de São Gonçalo criou, 
nesta semana, a Comissão 
de Elaboração, Execução e 
Monitoramento do Progra-
ma Municipal de Educação 
Ambiental (Promea). A co-
missão é responsável pelas 
ações do Programa Municipal 
de Educação Ambiental, que 
integra a Política Nacional de 
Educação Ambiental.

O Promea é uma impor-
tante ferramenta de educação 
ambiental em toda a rede mu-
nicipal de ensino, mostrando 
a importância da preservação 
ambiental na construção de 
um mundo mais sustentável 
para as gerações futuras. O 
programa atua sob a coor-
denação da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, fa-
zendo com que a educação 
ambiental esteja presente em 

todos os níveis e modalidades 
do processo educativo, em 
caráter escolar (formal) e não 
escolar (informal). Também 
serão realizadas capacitações 
para servidores da prefeitura.

Como primeira ação, o 
Promea vai realizar um curso 
de capacitação nas moda-
lidades online e também 
presencial para os agentes do 
Grupamento de Proteção ao 
Meio Ambiente (GPAM), da 
Guarda Municipal, que será 
lançado durante a Semana 
em que se comemora o Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
no dia 5 de junho.

Esses cursos serão realiza-
dos online e presencialmente 
na Sala Verde, em Neves, no 
Centro de Convivência da 
Mata Atlântica (APA de Maria 
Paula), no Centro de Refe-
rência da APA do Engenho 
Pequeno e nas redes públicas 
de ensino do município.

Inea planta sementes de espécie 
ameaçada de extinção em Niterói

O Parque Estadual da Serra 
da Tiririca (Peset), unidade de 
conservação administrada pelo 
Instituto Estadual do Ambiente 
(Inea), realizou na Enseada do 
Bananal, em Niterói, na última 
semana, a coleta e o plantio de 
600 sementes e 2 mudas de Gua-
rajuba (Terminalia acuminata), 
espécie que não foi avistada por 
73 anos.

A Guarajuba é uma árvore 
de grande porte com troncos 
largos na base e mais finos na 
parte superior, e ocorre apenas 
no Estado do Rio de Janeiro, ou 
seja, é uma espécie endêmica 
fluminense. Esta planta apre-
senta grande valor madeireiro, 
sendo considerada uma ma-
deira de lei. Um dos motivos 
para o seu desaparecimento ao 
longo dos anos pode ter sido a 
sua utilização desenfreada na 
fabricação de embarcações e de  
móveis.

“Nosso estado é rico em 
biodiversidade. Ações como 
essa são fundamentais para a 
preservação dessas espécies e 
também são o exemplo do tra-
balho integrado que a Secretaria 
e o Inea desenvolvem, sem-
pre priorizando a preservação 
ambiental do Rio de Janeiro”, 
afirma o secretário do Ambien-
te e Sustentabilidade, Thiago 
Pampolha.

Em 2020, a equipe do Plano 
de Ação Nacional para Conser-
vação da Flora Endêmica Amea-
çada de Extinção do estado do 
Rio de Janeiro, no âmbito do 
Projeto Pró-Espécies - PAN Flora 
Endêmica, marcou duas árvores 
matrizes no Costão de Itacoa-
tiara. As equipes do projeto 
coordenado pela Seas e técnicos 
do Parque Estadual da Serra da 
Tiririca coletaram 154 sementes 
que foram direcionadas para o 
Horto Florestal de Guaratiba, 
administrado pelo Inea.

“Até 2015, a planta era con-
siderada extinta da natureza, 
pois sua última aparição foi 

em 1942. Devido aos esforços 
de coleta desenvolvidos pela 
equipe da Secretaria de Estado 
do Ambiente e Sustentabilidade 
(Seas) e CNCFlora, do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, fo-
ram encontrados 219 indivíduos 
no estado”, explica a consultora 
coordenadora do Plano de Ação 
Nacional para Conservação 
da Flora Endêmica (PAN) para 
a WWF-Brasil e Seas, doutora 
Inara Batista.

Segundo o gestor do Parque 
Estadual da Serra da Tiririca, 
Leandro Silva, há mais ações de 
plantio como esta programadas 
para a unidade de conservação. 
“O plantio desta espécie no 
parque é de extrema impor-
tância para sua preservação e 
conservação, uma vez que se 
encontra ameaçada de extinção. 
Futuramente, quando a árvore 
atingir a maturidade, trará me-
lhora ao microclima da região e 
servirá como abrigo de animais 
silvestres”, explica.

A ação contou com a par-
ticipação de oito pessoas e 
obedeceu ao protocolo de se-
gurança para preservação da 

saúde dos participantes, com 
o uso obrigatório de máscara, 
assepsia das mãos com álcool 
em gel e o distanciamento entre 
os participantes.

Sobre o Parque Estadual da 
Serra da Tiririca

Criado em 1991, o Parque 
Estadual da Serra da Tiririca 
(Peset) é a primeira unidade de 

conservação do Estado do Rio 
de Janeiro que surgiu a partir 
da mobilização de movimentos 
ambientalistas e comunitários. 
Com cerca de 3.500 hectares, 
está situado nos municípios 
de Niterói e Maricá com trilhas 
e atrativos diversos. O Peset 
recebe visitantes durante todo 
o ano, sendo uma importante 
área conservada em perímetro 
urbano.

Endêmica do estado do Rio de Janeiro, a Guarajuba não foi vista por 73 anos

Pixabay

Neste momento de pandemia, o Dia das Mães é uma data muito especial

Se você testemunhar, sou-
ber ou suspeitar de alguma 
criança ou adolescente víti-
ma de negligência, violên-
cia, exploração ou abuso, 
disque 100. Para violências 
contra mulheres e meninas, 
disque 180. As ligações são 
gratuitas e você não precisa 
se identificar.”

É hora de 
valorizar todas 
as mulheres 
do mundo 
que vivem esse 
sentimento 

Divulgação 

A Guarajuba é uma árvore de grande porte com troncos largos na base e mais finos na parte superior
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Esta planta apresenta grande valor madeireiro, sendo considerada uma madeira de lei

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF 33.050.071/0001-58

NIRE 3330005494-4

Companhia Aberta 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 30 de março de 2021, às 9:30 horas, na sede social da Ampla Energia 
e Serviços S.A. (“Companhia”), na Praça Leoni Ramos, nº 01, na cidade de Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro, CEP 24210-205. 2. Edital de Convocação: Edital de Convocação regularmente publicado 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 15, 16 e 17 de março de 2021, às folhas 8, 8 
e 31 respectivamente; e no Jornal O Fluminense nos dias 13, 14 e 15, 16 e 17 de março de 2021, às 
folhas 5, 5 e 5, respectivamente. 3. Presenças: Acionista representando mais de 2/3 do capital social 
com direito a voto, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também o Sr. 
Mario Fernando de Melo Santos, Presidente do Conselho de Administração; o Diretor-Presidente da 
Companhia, o Sr. Artur Manuel Tavares Resende. 4. Mesa: Presidente - Mario Fernando de Melo 
Santos; Secretária - Maria Eduarda Fischer Alcure. 5. Ordem do Dia: I. Nomeação do Presidente 
e Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6. Deliberações Tomadas pelo Acionista 
Presente: Após análise e discussão dos temas constantes da ordem do dia e respectivos documentos 
colocados à disposição do acionista, foi deliberado e aprovado o seguinte: 6.1. Quanto ao item 
(ii) da Ordem do Dia, foi aprovada, pelo acionista presente, tendo sido computados 166.191.392 
votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a nomeação dos Srs. Guilherme Gomes 
Lencastre, brasileiro, casado, engenheiro de produção/civil, portador da carteira de identidade nº 
12.253.322-7, expedido pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.340.147-32, residente 
e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, 
bloco 2, 6º andar, São Domingos, Niterói, RJ, CEP 24210-205  e Mario Fernando de Melo Santos, 
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade nº 406975, expedido 
pelo SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.541.194-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio 
de Janeiro, com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº 1, bloco 2, 7º andar, São Domingos, 
Niterói, RJ, CEP 24210-205, respectivamente, como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia, nos termos do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, os quais 
foram eleitos membro do Conselho de Administração da Companhia em Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 26/04/2019. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram 
os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de 
lida e aprovada, foi assinada pelo Acionista presente Enel Brasil S.A., pelo Presidente da Assembleia 
e pela Secretária. Confere com a original lavrada em livro próprio. Niterói, 30 de março de 2021. 
Mario Fernando de Melo Santos - Presidente, Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Jucerja em 
15/04/2021 sob o nº 00004049394. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 
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Em livro, antropóloga mostra como a sala de aula não é para todos

Cultura da repetência 
revela desigualdades
A antropóloga Maria de Lour-
des Sá Earp lança, na próxima 
quinta-feira, dia 13, às 17h, 
no canal do youtube  Cultura 
da repetência (https://cutt.
ly/Gvr7XoW), o livro  “A Cul-
tura da Repetência” (Editora 
Appris).  É o resultado da pes-
quisa em escolas públicas da 
cidade do Rio de Janeiro, para 
sua tese de doutorado. Duran-
te o trabalho de campo, a au-
tora construiu uma etnografia 
da vida escolar ao penetrar 
no ambiente de aprendizado 
observando rituais como salas 
de aula, conselhos de classe, 
sala de professores, reunião de 
pais, refeitório e festas.

A pesquisa revela como a 
cultura da repetência se re-
produz na estrutura das salas 
de aula, que a autora descreve 
usando a metáfora “centro-
-periferia”. O estudo mostra 
que a sala de aula não é para 
todos. Os professores ensinam 
e dão mais atenção aos alunos 
que veem como “centro” e dei-
xam os outros na “periferia” da 
aula, aqueles que consideram 
menos capazes de aprender.

Os professores também 
reproduzem esses retratos da 
desigualdade educacional e 
o conceito “centro-periferia” 
nos conselhos de classe, trans-
ferindo a culpa da falta de 
aprendizado para  os alunos 
e suas famílias. Eles usam  a 
repetência como instrumento 
para classificar os alunos en-
tre os bons e os ruins: aqueles 
“que não têm jeito mesmo” 
ou “não estão aprendendo 
porque não querem”.

A aprovação automáti-
ca, por sua vez, aparece nos 
depoimentos de professores 
como a grande vilã da edu-
cação pública e, segundo as 
representações docentes, é 
praticada em todos os níveis 
do ensino fundamental. “A 
aprovação automática retira 
dos professores o mais forte 
recurso que conhecem para 
ensinar”, completa a autora, 
que também é professora.

Segundo  Maria de Lour-
des, é importante ressaltar, 
no entanto,  que o estudo não 
visa apontar os professores 
como culpados do insucesso 
escolar.  “O objetivo do livro é 

trazer reflexões sobre a cultura 
da repetência e fornecer aos 
professores acesso aos me-
canismos dessas interações 
escolares no sentido de ajudá-
-los a modificar suas práticas”, 
diz a antropóloga.

O livro traz muitas histó-
rias de alunos e professores 
que, por meio de crenças, 
concepções e valores, descre-
vem o que pensam da escola, 
do ensino e da educação. A 
autora apresenta aspectos da 
cultura da repetência em con-
tundentes relatos de alunos e 
professores em suas maneiras 
de sentir, de pensar, de julgar 
e de agir na vida escolar.

“A Cultura da Repetência” é 
ferramenta valiosa para deba-
te em espaços de formação de 
professores, pela abrangência 
do estudo e pelos temas apre-
sentados ao longo dos seis 
capítulos. Com prefácio de 
Naercio Menezes Filho, pro-

fessor titular da Cátedra Ruth 
Cardoso no Insper – Instituto 
de Ensino e Pesquisa - e pro-
fessor associado da FEA-USP 
(Faculdade de Economia e 
Administração da Universi-
dade de São Paulo), o livro é 
voltado não só para profis-
sionais de educação, como 
também para pais, familiares, 
alunos e público mais amplo  
em geral.

A autora - Formada em 
Matemática pela UFRJ, Maria 
de Lourdes (Malu) dedicou 
parte de sua vida profissio-
nal a ensinar estudantes de 
escolas públicas e particula-
res com dificuldades nesta 
disciplina. Fez mestrado em 
Educação na PUC do Rio de 
Janeiro e doutorado em An-
tropologia Cultural pelo IFCS/
UFRJ. Trabalhou como profes-
sora de cursos de graduação e 
de pós-graduação em institui-
ções públicas e privadas como 
Universidade Estácio de Sá 
(Unesa), Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), Uni-
versidade Presidente Antônio 
Carlos (Unipac), Universidade 
Católica de Petrópolis (UCP) 
e na Fundação Cesgranrio, 
tendo como áreas de interesse 
a repetência, as desigualdades 
educacionais e a avaliação do 
ensino superior.

Divulgação

Maria de Lourdes Sá Earp se baseou em pesquisa feita em escolas públicas

Segundo Malu, 
alunos vistos 
como ‘centro’ têm 
mais atenção. 
Outros são 
deixados de lado

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Um dos aspetos cruciais 
da nossa socialização, e 
ao qual não concedemos a 
devida atenção – no viver 
quotidiano – é a nossa lín-
gua; tendemos a encará-la 
como um dado adquirido, 
algo inato e intrínseco. Em-
bora seja objeto de estudo 
de linguistas e semiólogos, 
olvidamos o seu caráter 
global e o seu papel na 
formação de indivíduos, 
consciências e pensamen-
tos. Então, precisamos de 
datas que no-lo relembre  
e que reavivem a nossa 
memória.

Em 2009, a CPLP – Co-
munidade de Países de 
Língua Portuguesa, esta-
beleceria uma data oficial, 
para celebrar o marco tão 
importante que une iden-
titária e culturalmente 9 
países, em 4 continentes: 
Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Guiné Equa-
torial, Moçambique, Portu-
gal, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste. Desde então, 
a 5 de Maio, comemora-se o 
Dia da Língua Portuguesa.

Apenas em 2019, e le-
gitimando a importância 
crescente da Língua Portu-
guesa enquanto promotora 
do desenvolvimento social 
e comunitário, essa data 
seria reconhecida mundial-

mente, pela UNESCO - Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e 
Cultura.

Atualmente, celebramos a 
multiplicidade das vozes que 
concretizam a Língua Portu-
guesa, nos seus quotidianos; 
o papel que ela desempenha, 
enquanto língua global de 
educação, ciência, arte, cul-
tura, economia, diplomacia e 
paz; enquanto um dos pilares 
para a comunicação inter-
nacional, para vários povos, 
nações e etnias.

A língua mais falada no 
Hemisfério Sul, e uma das 
mais faladas a nível mundial, 
consagra em si o multicultu-
ralismo e a promoção de uma 

OPINIÃO

Divulgação

“Este dia mundial é um reconhecimento justo da relevância global da 
língua portuguesa. Estou seguro de que o seu futuro continuará a ser 
enriquecido pela diversidade e solidariedade de todas as suas vozes.”

António Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas, 

por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa 2021

“Uma língua de encontros. Na terra e no oceano.”

Ernesto Ottone Ramírez, Subdirector Geral para a Cultura da UNESCO

por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa 2021

António Montenegro Fiúza*

cultura de diálogo harmo-
nioso e tolerância.

É esta a língua que que-
remos celebrar hoje, não 
apenas a de Camões, Bo-
cage, José Saramago, Jorge 
Amado, Germano Almeida, 
Mia Couto, Pepetela ou 
Carlos Drummond de An-
drade, mas a da Antónia, 
do João, da Maria, do Ma-
madu, da Sofia e da Karina; 
a das crianças que brincam 
nos seus quintais, pátios 
ou tabancas, das senhoras 
que vendem pelas ruas, dos 
escritórios e das empresas. 
Uma língua de todos, um 
idioma de união, é esta a 
língua que celebramos: a 
Língua Portuguesa. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil
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Botafogo 
tenta se 
salvar com 
a Taça Rio

O Botafogo 
vem decep-
c i o n a n d o 
na tempo-
rada. Neste 
domingo, os 

alvinegros vão enfrentar 
o Nova Iguaçu, pela se-
mifinal da Taça Rio, às 16 
horas (de Brasília).

Os botafoguenses jo-
gam no Nilton Santos, 
mas o mando de campo 
é do Nova Iguaçu. Após 
o empate sem gols no 
duelo de ida, a equipe da 
Baixada Fluminense joga 
por nova igualdade para 
ir a decisão.

Por conta disso, o Bo-
tafogo tem a necessi-
dade de vencer o con-
fronto. Uma eliminação 
precoce pode custar o 
emprego do técnico Mar-
celo Chamusca, que vem  
sendo criticado pela tor-
cida.

O objetivo dos alvi-
negros é a conquista do 
torneio para chegar mo-
tivado para a Série B do 
Campeonato Brasileiro.

E antes do jogo deci-
sivo desde domingo, os 
funcionários tiveram uma 
boa notícia na sexta-fei-
ra. Os alvinegros anun-
ciaram o pagamento do 
mês de abril para jogado-
res e funcionários. Com 
isso, o Botafogo man-
tém os vencimentos sem  
atrasar.

O clube carioca tem 
um acordo com o Sin-
declubes que impede a 
penhora de valores. O ob-
jetivo é manter os salários 
em dia.

Tricolor pode até empatar neste domingo que carimba vaga na final do Carioca

Em vantagem, Flu tenta 
espantar zebra Portuguesa

O Campeonato 
Carioca vai co-
nhecer seu se-
gundo finalista 
neste domingo. 
Fluminense e 
Portuguesa se 

enfrentam no Maracanã 
após terem empatado no 
duelo de ida, na semana 
passada, por 1 a 1.

O Fluminense tem a van-
tagem de jogar pelo empate, 
pois fez melhor campa-
nha na primeira fase da 
competição. Por isso, só a  
vitória serve para a Portu-
guesa da Ilha do Governa-
dor.

Só que a equipe das La-
ranjeiras deve ir a campo 
mais uma vez com uma 

formação alternativa. Isso 
porque o foco do Flumi-
nense é a disputa da fase de 
grupos da Taça Libertadores 
da América.

Mesmo assim, o técnico 
Roger Machado terá à dis-
posição vários experientes 
jogadores e muitos garotos 
da base para a partida.

“Vamos buscar descansar 

bem os atletas, quero contar 
com todos que estiverem 
nas melhores condições. 
E sobretudo estarão em 
campo aqueles que tiverem 
recuperado bem da viagem. 
É uma partida importante 
do Estadual, mas o mais im-
portante agora é esse voo de 
retorno, que a gente conse-
guiu antecipar, e vai nos dar 
condição de chegar cedo no 
Brasil. E descansar, ir menos 
para o campo, feedback vi-
sual de vídeo, para os atletas 
estarem descansados para 
o fim de semana”, declarou 
Roger Machado.

Do outro lado, a Portu-
guesa busca surpreender 
para chegar à decisão do 
Estadual.

Lucas Merçon / Fluminense

Abel Hernández deve ser a aposta do técnico Roger Machado pata comandar o ataque tricolor contra a Portuguesa

Roger Machado 
vai poupar 
titulares visando 
o compromisso 
pela Taça 
Libertadores

Vasco reduz folha 
salarial em 30%

Fla divulga balanço 
com superávit

O presidente 
Jorge Salgado 
a s s u m i u  e m 
janeiro com a 
promessa de 
re s t a u ra r  o s 
dias de glória 

do Vasco da Gama. Ao com-
pletar 100 dias no comando 
do Cruz-maltino, a nova 
diretoria divulgou um docu-
mento atualizando o status 
das metas previamente defi-
nidas, além das ações extras 
realizadas no período.

A elaboração do docu-
mento tem a finalidade de 
dar mais transparência às 
medidas implantadas ou em 
andamento no clube.

Um dos itens principais 
é a reformulação do depar-
tamento de futebol. Com o 
rebaixamento para a Série 
B do Campeonato Brasileiro, 

O Flamengo 
divulgou o ba-
lanço do pri-
meiro trimes-
tre de 2021. Os 
rubro-negros 
t i v e ra m  u m 

superávit de R$ 4 milhões 
neste período.

A maior receita neste 
período veio da venda de 
jogadores: R$ 52 milhões. No 
entanto, o relatório divulga-
do pelo Flamengo expõe a 
necessidade de se negociar 
mais atletas.

O Flamengo ainda tem 
um déficit de R$ 66 milhões 
para os próximos dois anos 

houve a necessidade de uma 
readequação financeira à 
nova realidade das receitas. 
Com isso, mudanças pro-
fundas foram implementa-
das no futebol profissional.

A reformulação do elen-
co reduziu a folha salarial 
de jogadores, que em 2020 
girava em torno de R$ 4 
milhões, em cerca de 30%. 
Além disso, houve a imple-
mentação de contratos de 
produtividade e as metas-
-padrão para todos os atletas 
do profissional.

A Comissão Técnica e o 
departamento médico tam-
bém passaram por mudan-
ças, e a folha de funcionários 
do futebol sofreu redução 
de 40%.

Mudanças estruturais 
e organizacionais também 
foram implantadas.

sobre a compra e venda de 
atletas nos próximos dois 
anos. Por isso, é certo os 
rubro-negros terem que 
negociar jogadores.

A diretoria do clube vem 
resistindo ao mercado es-
trangeiro sobre seus princi-
pais jogadores. No entanto, 
alguns atletas da base foram 
negociados para diminuir o 
prejuízo das contas.

A tendência é a de que 
clubes europeus novamente 
venham sondar alguns joga-
dores. O meia Gerson vem 
sendo sondado por alguns 
clubes, o último foi o Lyon, 
da França.


