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Niterói: contribuinte vai 
ter melhor atendimento 
Reformulado, serviço presencial da Secretaria de Fazenda será retomado nesta segunda

CIDADE INTELIGENTE

Divulgação

Em fase final de 
desenvolvimento, o EcoTur 
sem Barreiras vai garantir 
trilhas acessíveis ao Parque 
Natural Municipal de Niterói 
(Parnit), que levarão pessoas 
com dificuldade de locomoção a 
paisagens de tirar o fôlego. Para 
garantir conforto e segurança 
para esse público, profissionais 
e voluntários estão sendo 
capacitados pela prefeitura. 
A trilha do Bosque dos 
Eucaliptos será a primeira 
adaptada para receber as 
pessoas com deficiência. 
Futuramente, outras trilhas 
também poderão se tornar 
acessíveis.

CIDADES\PÁG. 5

Sem limites 
para trilhar 
caminhos

É de Niterói 
o novo capa verde 
da série D.P.A

Um jovem niteroiense, de apenas 
10 anos, se prepara para estrear 
nesta segunda-feira, dia 17, 
como o novo “capa verde” da 
série infantil D.P.A (Detetives 
do Prédio Azul), no canal Gloob. 
Aluno do 5 ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Marly 
Cury, em Icaraí, Stefano Agostini 
se divide entre os estudos e as 
gravações do programa.

CIDADES\PÁG. 4

Divulgação

Stefano Agostini sempre quis ser artista e conta com o incentivo da família e dos amigos

ESPORTES

Vasco e Bota 
buscam prêmio 
de consolação
Eliminados precocemente da 
Taça Guanabara, equipes fazem 
neste domingo primeiro jogo das 
finais da Taça Rio.

Fora da decisão do Carioca, Botafogo e Vasco lutam pela agora esvaziada Taça Rio

Domingo de 
decisões pelos 
Estaduais

PÁG. 8

Talentos da 
música no 
Jambeiro
O Papo à Live do Solar do 
Jambeiro vai rolar nesta 
segunda, a partir das 18h. 
Os músicos e compositores 
Cilênio Peres e Júlio São 
Paio são os convidados.

PÁG. 8

CULTURA

Divulgação

Júlio São Paio é um dos 
convidados do Solar do Jambeiro

Nova etapa de obras em Niterói
Ao todo, 15 ruas da Região Oceânica vão receber drenagem e pavimentação

CIDADES\PÁG. 3

SG vistoria 
transporte 
escolar

CIDADES\PÁG.4

CIDADES\PÁG. 3

OPINIÃO

LUSOFONIA

Encantos de 
uma Cidade 
Maravilhosa

CIDADES/PÁG. 6

Divulgação

António Montenegro Fiúza

Manipulação de 
fotos pode ser 
restringida

PANORAMA\PÁG. 2 Alunos da rede 
pública feras 
em Ciências

CIDADES\PÁG. 4

Crédito 
imobiliário dobra 
no 1º trimestre

RICHARD SONSOL

CIDADES/PÁG. 4

Vitor Silva / Botafogo

Prevenção é 
essencial em 
ginecologia

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

Profissionais e voluntários estão sendo capacitados pela prefeitura para ajudar nas trilhas as pessoas com dificuldade de locomoção
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CARTA DO LEITOR

Lixo na beira da estrada
É muito triste passar todo dia pela Rodovia RJ-104 no trecho 
de São Gonçalo e ver lixo acumulado na beira da estrada. 
Quando chove esses detritos entopem as galerias de águas 
pluviais e causam alagamentos na estrada. As autoridades 
deveriam zelar mais pela saúde e segurança da população.
Edna Amoedo

Poluição sonora
É carro do ovo que a galinha chorou para botar, é carro do 
peixe, é carro do pão, das frutas e verduras e até carro do 
ferro-velho atrás daquela panela velha que não faz mais 
comida boa. Tudo passando na rua e fazendo barulho 
no ouvido das pessoas. Essa prática deveria ser proibida. 
Tem residências em que moram pessoas idosas, doentes 
ou simplesmente esgotadas após um dia de trabalho e que 
precisam descansar. 
Eustáquio Olímpio
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

Solidariedade 
no shopping 
Até dia 30 o São Gonçalo 
Shopping arrecada alimentos 
não perecíveis e produtos de 
higiene que serão doados 
para as famílias atendidas 
pelo Projeto Esporte e Vida, 
programa social com sede 
no bairro do Porto Novo, que 
busca socializar, orientar e 
integrar crianças, jovens e 
adolescentes de comunida-
des de São Gonçalo através do 
esporte e aprendizado. 

Paraíso português adota estratégia segura para se manter destino de brasileiros

Ilha da Madeira já se prepara 
para início da alta temporada

Enquanto o segmento de 
viagens ainda vive momen-
tos difíceis, alguns destinos 
abertos tiveram a chance de 
conciliar o turismo com a 
pandemia para se posicionar 
como um lugar seguro, im-
plementando cada vez mais 
protocolos efetivos e que 
mantiveram o turismo em 
atividade. Este é o caso do Ar-
quipélago da Madeira, destino 
português localizado em meio 
ao Atlântico com cenários 
magníficos de montanhas, 
falésias e piscinas naturais, 
e que tem o segmento como 
um dos seus principais pilares 
econômicos, atraindo muitos 
brasileiros.

Considerado o “Melhor 
Destino Insular do Mundo”, a 
Madeira reabriu suas portas 
ao turismo em julho de 2020. 
Desde então, a região autô-
noma de Portugal não deixou 
de receber seus viajantes e 
apostou em estratégias foca-
das em se manter como um 
destino seguro com relação 
ao covid-19. Para garantir a 
segurança de residentes e vi-
sitantes, o primeiro passo foi 
a exigência da apresentação 
de um exame RT-PCR com 
resultado negativo, realizado 
até 72 horas antes da viagem. 
Os viajantes também podem 
optar por fazer o teste no 

momento do desembarque, 
gratuitamente, e aguardar o 
resultado em isolamento no 
hotel.  

Os viajantes também po-
derão fazer o exame no fim 
da viagem, para apresentar 
o resultado aos destinos que 
o exigem para o retorno. “O 
governo madeirense oferece 
um exame gratuito aos seus 
viajantes, que pode ser reali-
zado no desembarque, caso 
o passageiro não tenha este 
resultado negativo na che-
gada, ou no final da viagem, 
para apresentar no destino 
que tenha a exigência deste 
documento”, explica Nuno 

Vale, diretor executivo da 
Associação de Promoção da 
Madeira. 

Ainda mirando o aumento 
de turistas durante o verão 
na Europa, o governo local 
informou que irá flexibilizar 
algumas medidas utilizadas 
para conter a segunda onda 
da covid-19, como a redução 
do toque de recolher, que pas-
sa a ser entre 23h e 5h. Isso irá 
possibilitar a reabertura dos 
restaurantes locais no período 
da noite, que poderão fun-
cionar até as 22h. Além disso, 
também foi anunciado que os 
profissionais do turismo serão 
vacinados até o fim do mês.

Divulgação/André Carvalho

Pico do Areeiro, na Ilha da Madeira, é uma das belas atrações turísticas

Alerj debate 
auxílio 
para guias 
turísticos
A A Comissão de Turismo 
da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) rea-
lizará, nesta segunda-feira 
(17) audiência pública com 
a presença do secretário da 
de Estado da Casa Civil, Ni-
cola Miccione, para debater 
a regulamentação da Lei 
8.858/20. A norma prevê o 
pagamento de auxílio emer-
gencial aos guias de turismo 
do estado do Rio de Janeiro.  

“O Legislativo já fez o seu 
papel, com a criação da lei 
do auxílio. Esperamos que, 
nesta reunião, o governo dê 
resposta sobre a regulamen-
tação e pagamento do be-
nefício aos guias de turismo, 
que aguardam há mais de 
um ano. Tem gente passan-
do necessidade e vivendo 
de doação de cesta básica. 
Abraçar esses profissionais 
é essencial para termos pes-
soas capacitadas atuando na 
retomada do setor”, afirmou 
a presidente da Comissão, 
deputada Alana Passos (PSL). 

Os guias de turismo do 
Rio de Janeiro representam 
aproximadamente 30% dos 
profissionais do setor de 
todo o país e, desde a sanção 
da Lei 8.858/20, em junho 
do ano passado, esperam 
pela concessão do benefício 
garantido pela medida.

POR JEFFERSON LEMOS

Restrições para 
manipular fotos
O deputado federal Marcio Labre 
(PSL/RJ) reuniu-se nesta semana 
com representantes de diversas 
associações de órgãos de comu-
nicação para tratar do Projeto 
de Lei 4.394/2019, que prevê a 
obrigatoriedade de um aviso de 
saúde que informe que houve 
manipulação digital em fotos de 
modelos. O objetivo era ouvir as 
considerações dos setores atingi-
dos pelo referido projeto. 

O deputado ficou de avaliar 
todas as ponderações apresen-
tadas pelos representantes do 
setor e que podem inviabilizar 
a tramitação da proposta. Ficou 
acordado que realizada uma 
audiência pública para debater 
a proposta com os setores envol-
vidos e o Conselho de Psicologia, 
uma vez que a saúde mental da 
população é brutalmente atin-
gida por essas imagens que não 
condizem com a realidade. Em 
seguida, será abordada também 
esta regulamentação nas redes 
sociais, “território sem lei” e 
“ambiente em que essas ima-
gens que adulteram a realidade 
têm um potencial ainda mais 
nocivo”. 

Investimento na educação

O vice-prefeito de Niterói, 
Paulo Bagueira, recebeu em 
seu gabinete, durante a se-
mana, o secretário municipal 
de Educação, Vinícius Wu e o 
presidente da Fundação Mu-
nicipal de Educação (FME), 
Fernando Cruz. “O secretá-
rio informou que a licitação 
para aquisição dos tablets 

Divulgação/Nathalia Felix

[para os alunos] está em fase 
final. Também foi criado um 
laboratório para administrar 
cursos gratuitos e um estúdio 
para produção de conteúdos 
pedagógicos online. Professo-
res do Ensino Fundamental 
ainda receberão auxílio para 
comprarem novos computa-
dores”, disse o vice-prefeito. 

Semana de 
Africanidades
O Unilasalle-RJ realizará de 17 
a 21 de maio a III Semana de 
Africanidades, que debaterá os 
estudos africanos e afro-brasi-
leiros com uma série de convi-
dados externos, professores e 
egressos da própria instituição. 
Palestras, mesas redondas e 
exposição – tudo dentro do 
ambiente virtual – compõem 
o evento, que trará discussões 
sobre o continente africano e 
as suas relações com o Brasil, 
compartilhando vivências, 
culturas e histórias.

Inscrições para o debate 
pelo link bit.ly/3africanida-
des. Já as exposições virtuais 
podem ser acessadas pelos 
sites: ‘Sankofa – Memória da 
Escravidão da África’ (https://
bit.ly/3xPy8nu) e ‘Arte Africana’ 
(https://bit.ly/33e8xXj). 

Influencer de Niterói 
é jurada nos EUA

Lugar bom de 
trabalhar

Paula Tebett, especialista em 
marketing digital, moradora 
de Niterói, será uma das ju-
radas na premiação “Melhor 
do Brasil nos EUA”, no pró-
ximo dia 21, às 19h (horário 
de Nova Iorque). Paula, que 
ocupará uma vaga dos EUA 
no júri, junta-se a outros 
representantes brasileiros 
como a atriz e ativista Luiza 
Brunet.

O evento é organizado 
pela revista High Profile. As 
indicações estão abertas para 
que o público possa nomear 
e votar em brasileiros que vi-
vem nos EUA pelo site www.
bestofbrazilawards.com. 

A Conexão Talento, empresa 
de Recursos Humanos, loca-
lizada em Niterói, recebe pela 
primeira vez o Selo de Certifi-
cação da Great Place to Work. 
Atualmente, apenas empresas 
certificadas podem partici-
par do ranking das Melhores 
Empresas para Trabalhar do 
GPTW. Para Lucas Biânchíni, 
um dos sócios da Conexão 
Talento, a conquista do selo 
é um passo inicial importante 
em direção ao sonho de tor-
nar a Conexão Talento uma 
das melhores empresas de 
RH para se trabalhar no Brasil. 

IML para Cabo Frio

Desativado desde 2016, o 
IML de Cabo Frio volta-
rá a funcionar. Foi o que 
informou a Secretaria de 
Polícia Civil ao deputado 
estadual Anderson Alexan-
dre (SDD), que formalizou 
pedido pela reabertura.

A secretaria informou 
que está em fase de assi-
natura um termo de coo-
peração técnica junto à 

Divulgação

Empresa de Obras Públicas 
do Estado (Emop) para 
posterior descentralização 
de recursos.

Ainda de acordo com 
a Polícia Civil, também já  
foram iniciadas as tratati-
vas para cessão definitiva 
do imóvel para que sejam 
realizadas as obras ne-
cessárias à reabertura do 
IML-Cabo Frio. 

Panorama RJPanorama RJ

A cidade de Tanguá deve 
ganhar, nos próximos me-
ses, uma clínica-escola do 
autista. 
Após indicação legislati-
va da vereadora Márcia 
Matos, o prefeito Rodrigo 
Medeiros esteve ao lado 
dela e de gestores das 
secretarias de Educação 
e de Saúde de Tanguá, co-
nhecendo a Clínica-escola 

do autista de Itaboraí, que 
é a primeira do país e já 
tem sete anos de funcio-
namento.
A clínica-escola do autista 
prevê atendimentos di-
versos com profissionais 
fonoaudiólogos, fisiote-
rapeutas, terapeutas ocu-
pacionais, nutricionistas, 
neurologistas e psicope-
dagogos, entre outros. 

Clínica-escola do autista
Divulgação

O Prezunic iniciou uma 
campanha de doação de 
alimentos para dezenas de 
instituições que auxiliam 
famílias em situação de 
risco social. Os itens serão 
doados na capital, Baixada 
Fluminense e Região Me-
tropolitana do Rio, onde 
a rede de supermercados 

mantém lojas.
As doações serão pro-

porcionais à quantidade 
de clientes que se cadas-
trarem no Clube Prezu-
nic, ferramenta lançada 
no início de maio. A cada 
cliente cadastrado até o 
dia 23, a rede irá doar 1kg 
de alimento. 

Doação de alimentos
Divulgação
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Secretaria retoma o atendimento presencial nesta segunda-feira com muitas novidades para o cidadão

Niterói: Fazenda reformulada
O atendimento presencial 
da Secretaria Municipal de 
Fazenda (SMF) de Niterói 
retornará, totalmente refor-
mulado, nesta segunda-feira 
(17). As atividades presenciais 
das 9h às 10h serão exclusivas 
para pessoas acima de 60 
anos e, entre 10h e 13h, será 
realizado o atendimento aos 
demais contribuintes, me-
diante agendamento prévio 
por meio do website da SMF. O 
prefeito de Niterói, Axel Grael, 
esteve na nova Central de 
Atendimento ao Cidadão na 
manhã da última quinta-feira 
(13). O espaço foi totalmente 
reformulado dentro do novo 
conceito de serviços para o 
contribuinte.

A mudança faz parte do 
novo conceito de atendimen-
to da instituição, que prioriza 
a melhoria do serviço pre-
sencial integrado aos canais 
digitais. O objetivo é criar 
um modelo de atendimento 
que foque nas necessidades 
do cidadão, com avaliação 
de atendimento, inovação de 
serviços e aprimoramento da 
experiência digital do usuário. 
O prefeito Axel Grael disse 
que o novo CAC integra um 
momento de transformação 
no atendimento ao cidadão.

“Desde 2013, Niterói vem 
passando por um processo 

significativo de modernização 
que colocou o município entre 
as 11 cidades mais inteligentes 
do Brasil. Mas precisamos ter 
em mente que uma cidade só 
é realmente inteligente quan-
do consegue facilitar a vida 
do cidadão. Venho falando 
muito sobre a importância 
de dar ênfase aos serviços 
que prestamos ao niteroiense. 

Uma Secretaria da Fazenda 
que funcione, mais aberta ao 
cidadão, representa essa mo-
dernização da Prefeitura de 
Niterói, um processo que será 
ainda mais fundamental nos 
próximos meses. Estamos já 
trabalhando na reconstrução 
da economia do nosso mu-
nicípio e precisamos mostrar 
que nossa cidade é moderna 

e atraente para a retomada 
pós-pandemia”, defendeu.  

Atualmente 100% dos ser-
viços prestados pela Secre-
taria Municipal de Fazenda 
estão disponíveis de forma 
eletrônica, pelo site ou pelos 
e-mails institucionais, mas 
ainda há muita procura pelo 
atendimento presencial. De 
acordo com dados da SMF, a 

Central de Atendimento ao 
Cidadão realiza entre 10 a 12 
mil atendimentos mensais, 
número que o órgão pretende 
migrar para os canais digitais 
com a implementação do 
novo conceito de atendi-
mento.

“Estamos abrindo uma 
nova Central de Atendimento 
ao Contribuinte voltada para 
o fortalecimento dos canais 
digitais. A ideia é contribuir 
para a autonomia do cidadão, 
para que ele compreenda a di-
nâmica dos serviços disponí-
veis no site e tenha também a 
oportunidade de resolver suas 
pendências sem sair de casa. 
Seguimos desenvolvendo 
novas soluções digitais como 
atendimento por videocha-
mada e futuramente por meio 
de uma atendente virtual”, 
disse a secretária de Fazenda, 
Marília Ortiz.

O projeto de moderniza-
ção do atendimento se divide 
em alguns eixos de atuação, 
entre eles a implementação 
do agendamento prévio para 
o atendimento presencial. 
Através do website da Secreta-
ria Municipal de Fazenda, no 
endereço eletrônico: https://
fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/
agendamento, o cidadão po-
derá escolher o dia, o horário 
e o serviço que deseja realizar 
na sede da Secretaria. O aten-

dimento do plantão fiscal do 
Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) será 
feito preferencialmente por 
meio eletrônico, em sistema 
de videochamadas, que tam-
bém deverá ser agendado por 
meio do website do órgão.

O setor de atendimento 
presencial passou por mudan-
ças no espaço físico, ganhou 
nova pintura, instalação de 
novas placas de identificação 
visual e um novo layout para 
os guichês de atendimen-
to, incluindo computadores 
disponíveis para o autoa-
tendimento. A nova Central 
de Atendimento ao Cidadão 
também contará com uma 
equipe treinada de acor-
do com o novo conceito da  
instituição.

“O atendimento ‘lado a 
lado’’, seguindo todos os pro-
tocolos de segurança sanitá-
ria, é uma das novidades do 
setor. O cidadão terá acesso a 
uma tela de computador e irá 
acompanhar o passo a passo 
realizado pelo atendente para 
a execução, por exemplo, 
da segunda via do IPTU. É o 
momento em que o cidadão 
aprende a usar de forma rápi-
da e segura os nossos serviços 
disponíveis no website”, expli-
ca a subsecretária de Gestão 
e Modernização Fazendária, 
Natália Cardoso.

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael, conheceu a nova Central de Atendimento ao Cidadão na manhã da última quinta-feira 

Objetivo é criar protocolos de respostas rápidas para minimizar danos

Gabinete de Gestão municipal já 
conta com participação do Inea

Por meio de uma iniciativa da 
Defesa Civil de Niterói, o Ins-
tituto Estadual do Ambiente 
(Inea) passou a integrar, desde 
sexta-feira (14), o Gabinete de 
Gestão Integrada de Proteção e 
Defesa Civil, que já conta com 
a participação das concessio-
nárias Águas de Niterói, Enel, 
Naturgy, Ecoponte, e do Corpo 
de Bombeiros, da Marinha e do 
Exército. O objetivo é oferecer 
respostas rápidas para mini-
mizar danos em casos de inci-
dentes ou desastres de médio 
e grande porte, especialmente 
de caráter geológico e hidro-
lógico, que possam ocorrer 
em função da geografia do 
município. 

O secretário municipal de 
Defesa Civil de Niterói, Walace 
Medeiros, ressalta a importân-
cia da integração entre as prin-
cipais forças e representantes 
dos órgãos locais.

“É importante somar essa 
articulação com a União e o Es-

tado, com propriedade àqueles 
que são essenciais nesta es-
trutura, como Exército, Ma-
rinha, Corpo de Bombeiros e 
as concessionárias que atuam 
na cidade, que já interagem 
em conjunto com a Prefeitura. 
Niterói é a primeira cidade do 

Rio de Janeiro a ter essa inicia-
tiva, que só trará benefícios à 
população. A partir desta reu-
nião vamos iniciar uma série 
de atividades em conjunto 
com ações ambientais e de 
proteção e defesa civil”, enfa-
tiza Walace Medeiros.

Divulgação

O secretário de Defesa Civil de Niterói ressaltou a importância da integração 

Quinze ruas do Maralegre vão receber drenagem e pavimentação. Trabalhos devem estar concluídos em fevereiro de 2022

Obras avançam na Região Oceânica
Mais uma etapa das obras 
de drenagem e pavimen-
tação que acontecem em 
diferentes bairros da Região 
Oceânica foi iniciada com as 
intervenções no Maralegre. 
O trabalho começou com a 
drenagem nas ruas Vereador 
Hernani Vieira e José Ran-
zeiro. Com investimento de 
R$ 11,5 milhões, em parceria 
com a Cooperação Andina de 
Fomento (CAF), as interven-
ções acontecerão em 15 ruas 
do bairro. A previsão é que o 
trabalho esteja concluído em 
fevereiro de 2022.

A drenagem e pavimen-
tação do Maralegre integra 
o pacote de obras para a 
Região Oceânica, que foi 
anunciado pela Prefeitura 
de Niterói em 2018, e in-
clui, ainda, o Santo Antônio, 
Serra Grande, Maravista e 
Engenho do Mato. São mais 
de 200 ruas que receberão 
melhorias.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, enfatizou que a meta 
é dar continuidade às obras 
e alcançar a marca de todas 
as ruas da Região Oceânica 
asfaltadas.

“Em 2013, quando inicia-
mos nossa gestão na Prefei-
tura, muitas ruas da Região 
Oceânica não tinham dre-
nagem nem pavimentação 
adequada. Com muito pla-
nejamento e uma gestão res-
ponsável, chegamos a cerca 
de 80% das vias com rede 
de drenagem e pavimenta-
ção. Foram obras em bairros 
como Fazendinha, Boa Vista, 
Cafubá, Bairro Peixoto. Com 
um amplo programa de ma-
crodrenagem, drenagem e 
pavimentação estamos colo-
cando um fim a alagamentos 
históricos enfrentados por 
centenas de moradores du-
rante décadas”, disse.

No bairro Santo Antônio, 
as obras avançam. Dezessete 

vias já receberam rede de 
drenagem e pavimentação. 
No momento, o trabalho 

poldo Muylaert está sendo 
feito o serviço de drenagem 
e implantação de galerias. 
Na Avenida Frei Fabiano, está 
sendo implantada a rede de 
drenagem e preparo de base 
para o meio-fio. O projeto 
inclui um total de 24 ruas em 
13 quilômetros de extensão 
viária.

Em Serra Grande e Ma-
ravista, 11 das 68 ruas que 
serão contempladas com as 
obras já estão prontas. Entre 
elas, as ruas A, B, D, Py, 35, 
36, 39, Costa Rica, Brilhantes, 
José Côrtes Júnior e a Estrada 
Cantagalo. As ruas Cinco, 
Rubens Assis, Professor Júlio 
Bittencourt, Doutor Pálvaro 
Silva, Felipe Geraldo Vicen-
te e Maria Isabel recebem 
a instalação de galerias de 
drenagem. As ruas Esther 
Alexandre Andrade, João Ca-
bete e Avenida Pilsen estão 
na etapa de concretagem de 
calçada e meio-fio.

Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

Nova etapa de obras na região foi iniciada pelo Maralegre: 15 ruas do bairro terão investimento de R$ 11,5 milhões

acontece nas ruas Manoel 
Bandeira, Vereador Agosti-
nho de Paula e Avenida Santo 

Antônio, com a colocação de 
meio-fio e calçadas. Já nas 
ruas Sidney Correa e Leo-

Município faz alerta para conscientizar a população na próxima terça 

SG vai ter ação contra abuso e 
exploração sexual de crianças 

O Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Se-
xual de Crianças e Adoles-
centes é no próximo dia 18. 
Em São Gonçalo, o dia será 
marcado por uma ação, na 
Praça Luiz Palmier (Praça do 
Rodo), no Centro, para aler-
tar, conscientizar e oferecer 
ajuda às famílias. O objetivo 
é ampliar a orientação de 
prevenção entre as possí-
veis vítimas. A ação será 
realizada pelo Movimento 
de Mulheres de São Gonçalo 
(MMSG), através do Núcleo 
Especial de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente Ví-
tima de Violência Doméstica 
e Sexual (Neaca), que tem a 
Prefeitura de São Gonçalo 
como apoiadora.

Ao todo, o Neaca atende 
138 vítimas na unidade. 
Normalmente, elas são en-
caminhadas através da rede 
de apoio da cidade – Mi-
nistério Público, Conselho 

Tutelar e Judiciário. No en-
tanto, há atendimento de 
livre demanda. “Atendemos 
138 crianças e adolescentes 
vítimas, que recebem todo 
o tratamento necessário 
através de uma equipe mul-
tidisciplinar. Mas, todos os 
dias, recebemos novos casos 
através da livre demanda. 
Por isso, é muito importan-
te ampliar a divulgação da 
prevenção”, disse Marisa 
Chaves, coordenadora do 
Neaca.

A enfermeira sanitarista 
Luiza Musela, responsável 
técnica pela assessoria de 
violência interpessoal e au-
toprovocada da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo, aponta 
sinais importantes que a ví-
tima pode apresentar e que a 
família pode identificar com 
facilidade para procurar 
ajuda. “É muito importante 
identificar qualquer mudan-

ça de comportamento. Os 
principais sinais são intro-
versão, insônia, terror notur-
no (agitação e gritos durante 
o sono), vômitos, febre sem 
causa aparente, negativismo 
de ir a alguns lugares ou de 
estar com alguém, ansieda-
de e falta de apetite”, apon-
tou a enfermeira.

Além do apoio do Execu-
tivo ao Neaca, a Secretaria 
de Saúde criou o Núcleo de 
Atendimento à Criança Ví-
tima de Violência, de 0 a 12 
anos, na Clínica da Criança. 
O núcleo está funcionando, 
há um mês, e atende dez 
crianças e adolescentes ví-
timas todas terças e sextas, 
das 9h às 12h. “As vítimas são 
identificadas pelos profissio-
nais de saúde nas unidades 
públicas, que informam ao 
Conselho Tutelar. O órgão 
encaminha para o atendi-
mento com a psicóloga”, 
explicou Luiza.
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Crédito imobiliário dobra no 1º trimestre de 2021

Richard Sonsol*

O mercado imobiliário segue 
firme e otimista. No primeiro 

trimestre de 2021, o volume de 
financiamento com recursos 
da caderneta de poupança al-
cançou R$ 43,09 bilhões, com 
a venda de 187,63 mil imóveis 
no país. Estes resultados repre-
sentam mais do que o dobro do 
alcançado em igual período do 
ano passado, segundo a Associa-
ção Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança 
(Abecip). 

Para entender os números, o 
desembolso dos bancos nos 
três primeiros meses deste ano 
registrou salto de 112,8% se 
comparado a 2020, e a quanti-
dade de imóveis adquirida pelas 
famílias foi superior em 137,3% 
- um recorde histórico, tanto em 
volume de investimento quanto 
em unidades negociadas.

O vigor do setor vem se compro-

vando pelos resultados positivos 
mês a mês. Em janeiro, o cré-
dito imobiliário com recursos 
da poupança alcançou R$ 
12,29 bilhões, 72% a mais 
do que em janeiro de 2020, 
com 55,1 mil imó-
veis negociados 
nas modalidades 
de aquisição e 
construção. Em 
fevereiro, o de-
sempenho do se-
tor também sur-
preendeu: foram 
R$ 12,45 bilhões 
em crédito, su-
perior em 95,3% 
a igual mês do 
ano anterior, com 
venda de 50,6 mil unida-
des. 

Já março bateu novo recor-
de. Os empréstimos atingiram 

R$ 18,35 bilhões, uma alta de 
172,7% em relação ao mesmo 

mês do ano passado, com 
81,9 mil unidades comer-
cializadas. O resultado 
representa o maior volu-

me nominal mensal 
registrado na série 
histórica. 

As expectativas para 
o ano são positivas. 
A Abecip calcula que 
o setor crescerá 34% 
até dezembro, atin-
gindo R$ 170 bilhões 
em financiamentos 
com recursos do Sis-
tema Brasileiro de 
Poupança e emprés-

timo (SBPE). 

O mercado imobiliário 
cresce embalado pela forte 

demanda. Há um déficit habita-

cional calculado por especialis-
tas em 8 milhões de moradias 
no país. Neste cenário, Niterói 
vem se destacando com novos 
lançamentos e boas oportuni-
dades para compra de imóveis 
novos e usados, já que a cidade 
oferece excelente infraestrutura. 
Ao decidir comprar um imóvel, 
procure a assessoria compe-
tente e segura das imobiliárias 
associadas à Ademi-Niterói!

O mercado 
imobiliário 

cresce embalado 
pela forte 

demanda, e 
neste cenário, 
Niterói vem se 

destacando

OPINIÃO

* Richard Sonsol
Presidente da ADEMI-Niterói
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Niteroiense Stefano Agostini, de 10 anos, estreia na série infantil Detetives do Prédio Azul (D.P.A)

Um novo capa verde vem aí
 A história mágica desse pe-
queno niteroiense começou a 
ser escrita no dia 30/10/2010, 
no quarto 210, da mater-
nidade Santa Marta. Aos 4 
anos Stefano Agostini já dizia 
aos pais que queria estudar 
para ser artista. Fez cursos de 
teatro, interpretação de TV e 
cinema, sapateado, canto e 
violão.

Aos 5 anos já estrelava o 
comercial de uma conhecida 
marca de roupas e deu início 
a uma trajetória que incluiu 
participações nos programas 
Zorra Total e Tá no ar, da 
Rede Globo, no videoclipe da 
Banda Fresno, na peça “Quem 
matou o Leão”, dirigida por 
Luisa Thiré, no Teatro Clara 
Nunes, no Rio, e também 
no curta “Sabe quem está 
falando”.

“Eu sempre quis muito 
estar no palco, estar de frente 
para as câmeras. Eu fico feliz, 
eu me sinto feliz”, diz o jovem 
talento antes de falar sobre a 
estreia a série D.P.A. (Deteti-
ves do Prédio Azul), no canal 

Gloob.
Os testes para o detetive 

da capa verde começaram há 
dois anos e todo o processo 
foi cercado de muita expec-
tativa, até porque Stefano não 
escondia a paixão pela série e, 
especialmente, pelo persona-
gem da capa verde. 

“Eu me arrepio só de lem-
brar. O Stefano me disse em 
tom sério, certa vez: Mãe, 
anota aí, eu ainda vou ser o 
detetive da capa verde. Ele 
focou nisso e quando apare-
ceu a oportunidade se agar-
rou a ela e se esforçou muito 
para não deixar ela escapar”, 
conta Cintia Agostini, mãe do 
garoto e uma de suas maiores 
incentivadoras. 

Ela, que trabalhava como 
comissária de bordo, trocou 
os céus para embarcar no so-
nho do filho e sempre estimu-
lou muito o desenvolvimento 
dele, sem perder de vista as 
responsabilidades na escola e 
o espaço para as brincadeiras 
típicas de qualquer criança.

Stefano estuda no Colégio 

gravações. Todos os dias mãe 
e filho saem de Niterói, de-
pois do período de estudos, e 
seguem para a gravação dos 
episódios da série. Sempre 
com todos os cuidados sani-
tários e restrições impostas 
pela pandemia.

“O Stefano participa das 
aulas presenciais com todos 
os cuidados necessários e nos 
estúdios do Gloob as medidas 
de proteção contra a Covid-19 
são muito rígidas”.

Ainda assim, a doença 
causou uma perda terrível 
para a família. A avó materna 
de Stefano, dona Celia Dan-
tas, morreu no começo de 
fevereiro vítima de covid. Ela 
sempre foi uma das grandes 
incentivadoras da carreira do 
neto e estava sempre perto do 
menino. 

“Minha mãe queria muito 
vê-lo na TV. Acompanhou de 
perto todo o processo de se-
leção do personagem e estava 
muito ansiosa pela estreia. 
Tem sido muito difícil esses 
dias sem ela. Todos nós fica-

Divulgação

 Stefano Agostini está em expectativa com a estreia, nesta segunda, às 19h

Transporte escolar: 
SG começa vistoria
A Secretaria Municipal de 
Transportes definiu as datas 
para realizar a vistoria de 
transportes escolares em São 
Gonçalo. Após permanecer 
suspensa no ano passado por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus, a vistoria será 
realizada durante todo o mês 
de julho, do dia 1º ao dia 30. 

Na vistoria realizada pela 
Secretaria são analisados 
itens de segurança do veí-
culo, como o correto funcio-
namento dos freios, estado 
de conservação dos pneus, 
estepe, funcionamento das 
lâmpadas, limpadores de pa-
ra-brisa e funcionalidade dos 
cintos de segurança. Cerca de 
300 veículos devem passar 
pela vistoria este ano.

Antes dos procedimentos 
de vistoria, estabelecimentos 
de ensino, empresas e autô-
nomos que prestam serviços 
de transporte escolar deverão 
se credenciar para realizar a 
vistoria no setor de protoco-
lo geral da Prefeitura de São 
Gonçalo.  O credenciamento 
pode ser feito entre a segun-
da-feira 17 de maio e o dia 18 
de junho. 

Entre os documentos exi-
gidos para a vistoria, estão a 
cópia do CRLV 2021 ou 2020, 
com IPVA 2021 pago de cada 
veículo a ser vistoriado, cópia 
da Carteira Nacional de Habi-

litação (CNH) categoria D ou 
E de cada motorista (ativida-
de remunerada), certificado 
de conclusão do curso espe-
cializado, rota de cada veícu-
lo cadastrado, Documento 
de Arrecadação Municipal 
(DARM), entre outros.

Cuidados ao contratar 
serviços - Para saber se está 
contratando os serviços de 
um profissional legalizado e 
com o veículo em condições 
de prestar esse tipo de servi-
ço de forma segura, os pais 
devem prestar atenção ao 
estado de conservação geral 
do automóvel e ao selo de 
vistoria, destaca a secretaria. 
A pasta estabelece regras 
para legalização e circulação 
desse tipo de transporte na  
cidade.

Entre os itens de seguran-
ça, os pais de alunos devem 
observar se os pneus do veí-
culo possuem desgaste e se 
os cintos de segurança estão 
bem conservados.

Daniel Athanazio, aluno medalha de ouro: para o êxito, é preciso perseverança

Renan Vasconcellos/Prefeitura de Mangaratiba

mos muito abatidos. O Stefa-
no sentiu demais. No entanto, 
as gravações ajudaram muito 
a atravessar esse momento e 
a vontade de homenagear a 
avó fez com que ele seguisse 
em frente”.

Seja no bairro de Icaraí, 
seja entre os colegas do colé-
gio Marly Cury e agora todos 
de Niterói estão vivendo a 
expectativa da grande estreia 
da série, nesta segunda-feira, 
17 de maio, às 19h. É mais 
um filho da cidade que ganha 
o mundo para espalhar sua 
arte. E todos podem esperar 
um divertido capa verde, com 
muita astúcia para encantar 
os fãs. 

Zeca, o capa verde - O 
novo detetive da capa verde, o 
Zeca (Stefano Agostini), é cau-
teloso, metódico e inteligente. 
Sonha em ser cientista, é 
cheio de manias, vive limpan-
do as mãos com álcool em gel, 
tem pavor de germes e analisa 
tudo em seu microscópio. Usa 
o bordão: “O pior perigo é o 
que a gente não vê”.

Alunos de Mangaratiba brilham em 
Olimpíada Nacional de Ciências

Os alunos da Escola Muni-
cipal Coronel Moreira da 
Silva, em Mangaratiba, Da-
niel Athanazio e Joel da Sil-
va Neto, foram premiados 
na Olimpíada Nacional de 
Ciências (ONC) de 2020 com 
medalha de Ouro e de Honra 
ao Mérito, respectivamente.

O prefeito de Mangarati-
ba, Alan Costa, o Alan Bom-
beiro, parabenizou os jovens 
pela conquista. “Fiquei muito 
feliz. É muito gratificante 
ver que, mesmo com a pan-
demia, nossos alunos não 
deixaram de se dedicar aos 
estudos. Que essas premia-
ções sejam além de motivo de 
orgulho para o nosso municí-
pio, um incentivo para outros 
jovens”, disse.

A Olimpíada Nacional de 
Ciências acontece todos os 
anos e, por conta da pande-
mia da covid-19, agora é feita 
de forma on-line. Podem par-
ticipar estudantes do ensino 
médio e dos 8º e 9° ano do 
ensino fundamental.

 “Como educadora e res-
ponsável pela pasta, me sinto 
honrada em ver o que esses 
meninos, alunos da nossa 

rede pública de ensino, con-
quistaram. Isso só mostra 
que a educação de Manga-

ratiba continua trabalhando 
e se esforçando para o bom 
desempenho dos nossos 

alunos”, pontuou a secretária 
de Educação, Esporte e Lazer, 
Brena Maia.

Joel da Silva Neto (ganha-
dor da medalha de Honra 
ao Mérito) estava no 8° ano 
quando participou na Olim-
píada e, acompanhado de sua 
mãe, Marta, contou um pou-
co sobre a experiência. “Na 
escola a gente estuda, faz as 
atividades, mas, quando nós 
fazemos uma prova de nível 
nacional, é completamente 
diferente. A dificuldade é 
muito maior e acaba levando 
a gente a se esforçar mais. É 
uma experiência totalmente 
nova”, comentou Joel, que diz 
ainda querer participar de 
outras competições.

Já Daniel Athanazio (ga-
nhador da medalha de ouro), 
e agora aluno do 1° ano do 
ensino médio, deixou um 
recado para os estudantes. 
“Não desistam dos seus so-
nhos. Sejam sempre per-
severantes nos seus objeti-
vos como eu fui. Só assim 
a gente consegue ter êxito”, 
aconselhou o jovem também 
acompanhado de sua mãe, 
Monique.

Estudantes da rede municipal foram premiados pela disputa de 2020

Credenciamento 
começa nesta 
segunda-
feira, dia 17, e 
prossegue até 18 
de junho

Marly Cury, onde cursa o 5° 
ano do Ensino Fundamental. 
Aliás, foi em sala de aula que 
ele começou a demonstrar 
a aptidão para a carreira de 
ator, como lembra a mãe. 
“Desde cedo, ele já chamava 
atenção pela desenvoltura, 
carisma e personalidade. 

Era muito comunicativo e 
as professoras costumavam 
colocá-lo na frente da turma 
para ele servir de estímulo 
para os coleguinhas”, conta 
Cintia.

Nos últimos anos, con-
ciliar carreira e estudo ficou 
mais difícil com a rotina de 
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A prevenção em Ginecologia
Por Cláudia Jacyntho, PhD em Tocoginecologia pela Unicamp; mestre em Ginecologia pela UFRJ; membro titular da Academia de Medicina 
RJ, a convite do professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

Escrevemos recentemente 
sobre as importantes pre-
venções primária (vacina 
HPV) e secundária (exame de 
Papanicolaou e/ou teste de 
DNA-HPV) do câncer cervical 
uterino.

Certamente depois do 
câncer de mama vem o câncer 
de colo uterino como mais 
importante na abordagem 
ginecológica, porém não es-
queçamos do câncer de ová-
rio,com sua alta letalidade, 
do câncer de endométrio, 
que vem aumentando sua 
incidência nos últimos anos, 
do câncer de vulva que tanto 
altera a qualidade de vida, a 
sexualidade e a autoestima 
das pacientes, tendo duas 
vias carcinogênicas, uma 
associada a HPV de alto risco 
e cofatores e outra a derma-
toses, onde a mais frequente 
é o líquen escleroso vulvar, 
que leva ao prurido crônico, 
por isso diante dessa quei-
xa por três meses ou mais  
deve-se procurar o médico 
para diagnosticar as lesões 
pré-neoplásicas, consistindo 
na verdadeira prevenção do 
câncer vulvar.

Os  riscos para câncer 
endometrial são obesidade, 
síndrome de ovários policís-
ticos, diabete, infertilidade, 
menopausa tardia e nuli-
paridade. O rastreamento é 
controverso, mas diante de 

sangramento pós-menopau-
sa a ultrassonografia transva-
ginal, histeroscopia e biópsias 
endometriais serão indicados 
adequadamente para diag-
nósticos precoces do câncer 
endometrial e hiperplasia 
atípica, seu precursor, com  
tratamento subsequente. 

Em relação ao câncer de 
ovário vale salientar o risco 
diante de história familiar 
para câncer de ovário e de 
mama em parentes de pri-
meiro grau, nuliparidade, 
não uso de contraceptivos 
hormonais na vida (pois seu 
uso protege) e obesidade. O 
talco como risco para câncer 
ovariano foi desmitificado 
em grande estudo publicado 
este ano. Em casos especí-
ficos com alto risco e prole 
formada, a salpingectomia 
pode proteger se a paciente 
precisar de uma cirurgia por 
outro motivo. Um grupo de 
pacientes com síndrome de 
Lynch deve fazer prevenção 
para câncer de ovário e de 
endométrio desde os 35 anos, 
pelo risco genético ineren-
te a essa doença. Medidas 
profiláticas cirúrgicas mais 
agressivas podem ser toma-
das nas pacientes portadoras 
de mutações BR CA 1 e BR CA 
2. Já a prevenção secundária 
consiste no diagnóstico pre-
coce e em pacientes de alto 
risco se inclui exames como 

ecografia transvaginal e mar-
cador CA 125. Mesmo sendo 
controversa a prevenção, o 
ensaio europeu UCKTOCS 
demonstrou benefício do 
rastreamento multimodal 
com ecografia transvaginal e 
Ca125 com software que gera 
um escore de risco. O câncer 
ovariano é o terceiro câncer 
ginecológico mais incidente 

no mundo e o mais letal.
Termino dizendo que a 

mortalidade global por cân-
cer ginecológico, para cada 
100 mil mulheres por ano, 
diminuiu em 7,2% para cân-
cer de colo uterino, 11,2% 
para câncer de corpo uterino, 
1,7% para câncer de mama e 
aumentou 1,1% para câncer 
de ovário, de 2007 a 2017.

No Brasil o câncer gineco-
lógico (mama, colo uterino, 
endométrio e ovário) repre-
sentam quase a metade de to-
dos os cânceres que ocorrem 
nas mulheres.

Nas consultas preventivas, 
além dos cânceres gineco-
lógicos, ressaltamos o diag-
nóstico de doenças benignas 
de grande importância por 

causarem dor pélvica crô-
nica e infertilidade, como 
a endometriose, tumores 
benignos sintomáticos, dis-
túrbios endócrinos ginecoló-
gicos, vulvovaginites várias, 
vulvodínia e cervicites, estas 
devendo ser diagnosticadas e 
tratadas eficientemente para 
evitar doença inflamatória 
pélvica, quadro sério, que se 
não diagnosticado e tratado 
pode culminar com peritoni-
te e até septicemia, tendo se 
iniciado em sua maioria por 
cervicite por clamídia ou go-
nococo, dentre outros agentes 
etiológicos menos frequentes 
que iniciam o quadro que a 
posteriori se apresenta como 
infecção polimicrobiana. 
Várias infecções sexualmente 
transmissíveis são prevenidas 
pela educação ginecológica 
e diagnósticos precoces com 
tratamento dos parceiros (as), 
assim como gravidezes não 
planejadas.

Enfim, a prevenção em 
ginecologia, assim como em 
toda Medicina é a mola mes-
tre para vida com mais quali-
dade. Manter bons hábitos de 
alimentação, se exercitar e ter 
momentos de relaxamento 
para conter o estresse, mesmo 
nesse difícil momento pandê-
mico, são fundamentais para 
manter a homeostase geral do 
organismo gerando bem-es-
tar e saúde plena.

Pixabay

Prevenção em ginecologia, assim como para toda a Medicina, é a mola mestra para uma vida com mais qualidade

Trilha do Bosque dos Eucaliptos será a primeira adaptada para receber pessoas com deficiências. Passeios acontecerão duas vezes por mês

Sem barreiras para o ecoturismo
 Com paisagens de tirar o 
fôlego, Niterói está se pre-
parando para oferecer ao 
público com dificuldade de 
locomoção e deficiências 
visual e auditiva a oportuni-
dade de vivenciar um pouco 
da natureza da cidade. Está 
em fase final de desenvol-
vimento o EcoTur sem Bar-
reiras, programa realizado 
através de uma parceria entre 
a Niterói Empresa de Lazer e 
Turismo (Neltur), a Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS) e a Secretaria 
Municipal de Acessibilidade.

A trilha acessível está in-
serida no programa da Neltur 
de mapeamento e visitação 
a 14 trilhas que compõem 

o Parque Natural Municipal 
de Niterói (Parnit), cuja sede 
fica no Parque da Cidade, 
no Morro da Viração: Colo-
nial, Ilha do Pontal, Pedra 
do Santo Inácio, Bosque do 
Eucaliptos, Campinho, Zé 
Mondrongo, Blocos, Mirante 
da Lagoa, Pedra Quebrada, 
Cunhambebe, Tapera, Platôs, 
São Francisco e Cafubá.

Para garantir conforto e 
segurança para esse público, 
as secretarias promoveram 
esta semana uma capacita-
ção específica de profissio-
nais e voluntários. A trilha do 
Bosque dos Eucaliptos será 
a primeira adaptada para 
receber as pessoas com defi-
ciência. Futuramente, outras 
trilhas também poderão se 

tornar acessíveis.
O treinamento vem sendo 

orientado pela diretora da 
Secretaria de Acessibilidade, 
Carolina Basílio. Os volun-
tários aprenderam a como 
transportar pessoas com 
dificuldade de locomoção 
usando a cadeira especial Ju-
lietti. O equipamento, criado 
pelo montanhista Gustavo 
Simões, recebeu esse nome 
porque é o apelido de sua 
esposa, Juliana Tozzi, que foi 
acometida por uma doença 
que a deixou sem os movi-
mentos. Para que ela conti-
nuasse fazendo trilhas, ele 
projetou a cadeira especial.

“Estamos viabilizando 
este programa para que to-
das as pessoas participem. 

Acreditamos na inclusão de 
pessoas com deficiência em 
todas as áreas propostas a 
promover qualquer tipo de 
atividade. Estamos traba-
lhando sério para trazer pos-
sibilidades que viabilizem 
a inclusão da pessoa com 
deficiência na sociedade ni-
teroiense”, explica Carolina.

O secretário municipal 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade, 
Rafael Robertson, explica 
que, além das pessoas com 
deficiência física, o programa 
também irá oferecer a trilha 
acessível para pessoas com 
deficiência visual e auditiva.

“Estamos preparando a 
trilha do Bosque dos Euca-
liptos para ser totalmente 

acessível. Além do uso da 
cadeira Julietti, a vegetação 
receberá avatares em Braile 
para leitura dos deficientes 
visuais e QRcodes que, lidos 
pelo celular, darão acesso a 
um guia virtual narrado em 
libras”, disse Rafael.

De acordo com a Neltur, 
os passeios serão realizados 
duas vezes por mês, sempre 

aos domingos, partindo da 
sede do Parnit, no Parque 
da Cidade. Serão gratuitos 
e contarão com guias bilín-
gues. As saídas acontecerão 
sempre às 8 horas com gru-
pos de acordo com o nível de 
dificuldade de cada trilha e 
obedecendo todas as ações 
preventivas relacionadas ao 
Covid 19.

“Esse projeto é muito 
importante para socializar 
a pessoa com deficiência, 
que por muitas vezes não 
possui um momento de des-
contração com a sua famí-
lia por ausência de locais 
públicos acessíveis”, afirma 
a secretária municipal de 
Acessibilidade, Jennifer Lynn 
Bastiani.

Parque Esportivo do Caramujo 
une prevenção, saúde e esporte
O Parque Esportivo e Social do 
Caramujo (PESC) iniciou, neste 
mês de maio, avaliações físicas 
gratuitas para os moradores 
da comunidade e adjacências. 
O objetivo é verificar possíveis 
indícios de problemas de saú-
de causados pelo sobrepeso, 
seguindo as normas da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS).

Carlos Aveiro, gerente do 
Parque Esportivo e Social do 
Caramujo e profissional de 
Educação Física, explica que, 
além do incentivo à prática de 
esportes, o PESC busca utilizar 
a educação física como preven-
ção contra doenças.

“Com a recomendação da 
OMS, estamos trazendo a ava-
liação física para nosso espaço. 
Com isso, podemos identificar 
o nível de risco que essa pessoa 

apresenta, como cardiopatias e 
diabetes. A ideia é começar pelo 
parque e levar a outros locais 
que queiram receber o serviço. 
Vamos fazer avaliações perió-
dicas e realizar comparativos 
nessa pegada da saúde e do 
bem-estar, além de incentivar 
as pessoas a combater o seden-
tarismo e a obesidade”, explica 
Carlos.

O espaço conta com vários 
profissionais de educação fí-
sica que poderão realizar esse 
procedimento. Além disso, a 
avaliação é um procedimento 
indispensável para quem pre-
tende começar a realizar algum 
tipo de exercício ou para quem 
já pratica e precisa reavaliar 
suas condições. 

As inscrições devem ser 
feitas na secretaria do Parque 

Esportivo e Social do Caramujo, 
de segunda a sexta, das 8h às 
17h. As avaliações vão ocorrer 
às segundas, quartas e sextas, 
das 11h às 12h.

O coordenador reforça que 
o objetivo é medir as condições 
atuais de saúde do indivíduo e 
fundamentar a decisão sobre 
o método, tipo de exercício e 

demais procedimentos a serem 
adotados para a prescrição de 
exercícios e melhoria de sua 
qualidade de vida.

“Também levaremos um 
profissional de nutrição para 
fazer palestra de orientação 
alimentar e complementar 
esse trabalho de informação à 
população”, explicou Carlos.

Espaço oferece avaliação física gratuita aos moradores para prevenir doenças 

Maricá já organiza a 
Semana do Ambiente
Do dia 1 a 5 de junho, a Secre-
taria de Cidade Sustentável de 
Maricá comemora a Semana 
Mundial do Meio Ambiente, 
evento que objetiva, princi-
palmente, conscientizar a po-
pulação sobre a importância 
da preservação ambiental. A 
programação este ano será 
híbrida, com apresentações 
através das mídias sociais 
da Prefeitura e com eventos 
presenciais.

Entre as atividades pro-
gramadas para a data estão a 
exibição do vídeo “Eu Planto, 
Eu Preservo”, que propõe uma 
reflexão sobre assuntos como 
conservação de florestas e a 
importância de semear e re-
por o que tiramos da nature-
za, além  mutirão de limpeza 
de vegetação exótica invaso-
ra, garantindo um ambiente 
ecologicamente equilibrado e 
preservando a biodiversidade  
e a vegetação nativa.

“Diante deste cenário pan-
dêmico a secretaria da Cidade 

Sustentável irá realizar a Se-
mana do Meio Ambiente com 
atividades restritas, divulgan-
do uma série de vídeos com 
exemplos de boas práticas 
ambientais no nosso municí-
pio para que possamos inspi-
rar pessoas a refletirem sobre 
a importância de contribuir 
para um meio ambiente eco-
logicamente equilibrado”, 
comentou o secretário de 
Cidade Sustentável, Helter 
Ferreira.

Importante palco sus-
tentável do Estado,  Maricá 
possui 61% de área de preser-
vação municipal e estadual 
(parte em regeneração) em 
seu território. Em 2019, a Pre-
feitura de Maricá criou quatro 
unidades de conservação no 
município para garantir a pre-
servação desses locais, que 
sozinhas somam um terço do 
território do município.

As unidades de conser-
vação estão instaladas no 
Espraiado.

Transporte será 
feito com uso da 
cadeira especial 
Julietti
e auxílio de 
voluntários

Divulgação

Parque: avaliações visam verificar possíveis indícios de problemas de saúde
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Livro póstumo do jornalista João Baptista da Costa conta a evolução do 2º distrito de Miracema

Um resgate histórico
de Paraíso do Tobias
Jornalista, empreendedor, 
fazendeiro, político e advo-
gado, João Baptista da Costa 
cultivou por muito tempo a 
intenção de escrever um livro 
sobre o lugar onde nasceu: 
Paraíso do Tobias, 2º distrito 
do município de Miracema, 
no Estado do Rio de Janeiro. 
Ele faleceu em 1996, aos 75 
anos, sem terminar a emprei-
tada. No entanto, deixou as 
coordenadas de uma obra em 
construção. Agora, 25 anos 
depois, a família do ex-vice-
-governador do antigo Estado 
do Rio de Janeiro pôde, final-
mente, concluir o trabalho.

Ao longo de anos, João 
Baptista guardou registros, 
realizou pesquisas, fez entre-
vistas, redigiu textos e reuniu 
depoimentos de amigos e pa-
rentes sobre esse lugarejo no 
noroeste fluminense, berço 
de sua família. Descendente 
direto dos primeiros desbra-
vadores da região, o autor era 
trineto de Plácido Antônio de 
Barros – fundador da Fazen-
da Paraíso, que se tornaria a 
sede do distrito – e de Maria 
Cândida de Moura Barros. 
Por conseguinte, era bisneto 
de Maria Joana de Barros 
Rodrigues e Tobias Joaquim 
Rodrigues, que passaram a 
administrar a fazenda. O bi-
savô português, que adorava 
o lugar e se tornou uma lide-
rança local, teve o seu nome 
associado ao povoado que 
começava a surgir: Paraíso 
do Tobias.

Abençoada por um solo 
fértil, a região desenvolveu-se 
na segunda metade do século 
XIX graças aos frutos da la-
voura. Por um lado, a cultura 
cafeeira da antiga freguesia 
de Santo Antônio de Pádua, 
que incluía as fazendas do 
Paraíso do Tobias, era uma 
das mais produtivas do país. 
Por outro, faltava infraestru-
tura para escoar a produção e 
impulsionar seu crescimento. 
Tudo ainda estava por ser 
feito: ferrovias, rodovias, es-
colas, saneamento. Foi diante 
da necessidade e dos desa-
fios desse desenvolvimento 
muitas vezes realizado por 
iniciativa, determinação e 
financiamento daqueles que 

ali residiam – e não do poder 
público –, que foram fincados 
os alicerces do distrito.

“Acredito ter sido parte do 
projeto de meu pai identifi-
car, divulgar e homenagear 
os primeiros habitantes de 
Paraíso do Tobias, bem como 
acompanhar a trajetória das 
famílias que povoaram o dis-
trito”, escreveu Sylvia Maria 
da Costa, advogada, mestre 
em História e responsável 
pela organização e publica-
ção do livro.

Paraíso do Tobias registrou 
em sua história a presença de 
imigrantes portugueses, ita-
lianos, libaneses e espanhóis. 
Ali chegaram em busca de 
trabalho e de um lugar para 
estabelecer a família. E ali, em 
sua maioria, permaneceram e 
deram frutos a novas famílias. 

Italianos casaram-se com li-
baneses, assim como ocorreu 
entre outros grupos, forman-
do novos núcleos familiares e 
culturais.

“Acrescentem-se a isso 
dois fatos significativos: a 
região foi por muito tempo 
a terra de povos indígenas 
e recebeu negros de origem 
africana para trabalhar como 
escravos nas fazendas. Tudo 
isso fez do Paraíso do Tobias 
um caldeirão de culturas. De 
certa forma, o distrito pode 
ser visto como um microcos-
mo da formação territorial, 
social e cultural brasileira, da 
mesma forma como aconte-
cia, simultaneamente, em 
outras regiões do país”, ava-
liou Sylvia.

Mais do que um livro, 
trata-se de um projeto feito 
a muitas mãos e corações, 
assim como foi construída a 
própria história do Paraíso do 
Tobias. Com textos escritos 
por dez colaboradores, a edi-
ção final foi feita na Inglaterra 
pelo jornalista e autor José 
Geraldo Cantarino da Costa, 
filho de Antônio Rodrigues da 
Costa, irmão de João Baptista 
da Costa.

Divulgação

Livro aborda a origem do distrito, um caldeirão de culturas como o Brasil

Autor faleceu 
em 1996 sem 
ter concluído o 
trabalho, agora 
finalizado por 
sua família

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

A cidade maravilhosa do 
Rio de Janeiro, terra de 
samba, encanto, música 
e alegria; eternizada nas 
vozes e instrumentos de 
inúmeros poetas, cantores, 
escritores, dramaturgos… 
cidade tão bela e diversa, 
que cabem nela municípios 
e comunidades que, por si 
só, apresentam encanto 
inigualável. 

Por vários anos, foi a 
Capital administrativa e po-
lítica do Brasil, deixando de 
o ser em meados do século 
passado; mas é sem dúvida, 
a capital cultural e artística, 
berço natural ou adotivo de 
uma grande diversidade de 
artistas, desde escritores, 
compositores, músicos, ar-
tistas plásticos, sambistas e 
maestros. Saudada pela voz 
inconfundível de Gilberto 
Gil com “Aquele abraço”, 
acarinhada por Tom Jobim, 
Adriana Calcanhoto, Marti-
nho da Vila e muitos outros, 
desde o século XVI até ao 
presente.

À entrada, na  Baía de 
Guanabara, o Pão d’ Açúcar 

oferece vistas deslumbrantes 
sobre toda a baía e a cidade 
do Rio de Janeiro, nos seus as-
pectos turísticos relevantes: 
Corcovado, Copacabana e 
Botafogo e é o destino final do 
famoso Bondinho – o terceiro 
teleférico do mundo, cons-
truído em 1912 e responsável 
pelo transporte de milhões de 
pessoas: entre turistas nacio-
nais e internacionais, líderes 
políticos, personalidades 
culturais e desportivas.

OPINIÃO

Divulgação

(…)
Tu pareces gigante que dorme

Sobre as águas do mar esquecido.
És um rei, sobranceiro ao oceano,
Parda névoa te cobre essa fronte,

Quando as nuvens baixando em ti pairam
Matizadas do sol no horizonte. (…)

O Pão d’Açúcar, Machado de Assis

(…) Ruge o mar, a procela te açoita,
Feros ventos te açoitam rugindo;
O trovão lá rebrama furioso,
E impassível tu ficas sorrindo.
E da foice do tempo se solta
Sopro fero de breve eversão,
Quer feroz te roubar para sempre;

Tu sorris, qual sorris ao trovão.
Salve, altivo gigante, mais forte
Que do tempo o cruel bafejar,
Que avançado campeias nos mares,
Seus rugidos calado a escutar.

O Pão d’Açúcar, Machado de Assis

António Montenegro Fiúza*

Foi nesse mesmo pe-
nhasco, hoje considerado 
monumento natural, que 
fora fundada a Cidade do 
Rio de Janeiro, em 1565. 
E, desde então, a Cidade 
Maravilhosa, “cheia de en-
cantos mil” e “coração do 
meu Brasil” vem crescendo 
e progredindo, em meio a 
várias vicissitudes, mas de 
olhos postos no futuro, sob 
a proteção do gigante de 
pedra.

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil
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Mostra de teatro virtual reúne 
25 espetáculos até agosto
Até agosto, acontece a “1ª 
Mostra Teatro On-Line APTI”, 
que reúne 25 espetáculos. A 
cada fim de semana, duas 
peças ficam disponíveis por 
48h. A mostra tem a missão 
de auxiliar o Fundo Marlene 
Colé, dedicado ao auxílio de 
todos profissionais da área, 
impossibilitados de trabalhar 
por conta da pandemia.

Os ingressos custam R$ 
25, R$ 50 e R$ 100 (o público 
decide o quanto pode pagar) 
e garantem cestas básicas 
para os profissionais das artes 

cênicas.
Um dos destaques é “A 

Árvore”, com Alessandra Ne-
grini, texto de Silvia Gomez 
e direção de Ester Laccava 

e João Wainer. Na história, a 
protagonista lida com um 
estranho processo de trans-
formação do seu corpo em 
algo que desconhece. Prestes 
a completar a experiência, 
ela se despede de suas feições 
mundanas com um relato 
que reflete sobre os aspectos 
extraordinários dessa viagem.

“Pós-F”, inspirado no li-
vro homônimo escrito por 
Fernanda Young (1970-2019), 
com direção de Mika Lins e 
Maria Ribeiro no elenco, tam-
bém está na programação. 

Dinheiro 
arrecadado 
na mostra vai 
garantir cestas 
básicas para 
profissionais

‘Papo à Live’ 
no Jambeiro
Nesta segunda, às 18h, o 
público pode conferir o Papo 
à Live do Solar do Jambeiro. 
Neste quadro, músicos e com-
positores da cidade de Niterói 
falam de suas carreiras e do 
atual momento profissional 
que se apresenta na área 
cultural. Em uma conversa in-
formal, os convidados Cilênio 
Peres e Júlio São Paio batem 
um papo durante cinquenta 
minutos. A transmissão pode 
ser conferida no instagram  @
solardojambeiro.

Visitas temáticas
FILMES – “Volta ao Mundo”, da Belas Artes à La 
Carte, apresenta filmes de vários países até o dia 
19. O festival reúne oito longas-metragens raros –  
no  site www.belasartesalacarte.com.br. É preciso 
assinar o serviço a partir de R$9,90.

UNAS+ - O público pode fazer uma visita virtual 
imersiva à exposição UnaS+, no Centro Cultural 
Oi Futuro, que reúne cerca de 80 obras de 15 artis-
tas mulheres da Argentina e Brasil, com curadoria 
de Maria Arlete Gonçalves.

RÁDIO MIS – Clássicos da MPB, que foram aban-
donados pelas estações FM, agora podem ser 
ouvidos em qualquer canto do mundo na Rádio 
MIS RJ, disponível gratuitamente na internet. 

Divulgação

O espetáculo “A Árvore”, com Alessandra Negrini, é um dos destaques da “1ª Mostra Teatro On-Line APTI” 

Divulgação CCBB

Todos os meses, o Programa CCBB Educativo - 
Arte & Educação, o CCBB-Rio, programa visitas 
temáticas on-line para escolas, agendadas pre-
viamente. Este mês, haverá visitas à exposição 
1981/2021: Arte Contemporânea Brasileira na 
Coleção Andrea e José Olympio Pereira.

Divulgação

Júlio São Paio é um dos convidados do Solar do Jambeiro desta segunda

Internacional 
e Grêmio 
iniciam final 
do Gaúcho
Internacional e Grêmio fa-
zem o primeiro jogo da final 
do Campeonato Gaúcho 
neste domingo, no Beira-Rio, 
às 16 horas (de Brasília). Será 
o Gre-Nal de número 431 na 
história.

O Inter teve a segunda 
melhor campanha da pri-
meira fase da competição 
e é um time em ascensão 
com Miguel Ángel Ramírez. 
A equipe eliminou o Ju-
ventude nas semifinais do  
Estadual após perder o pri-
meiro jogo e é líder do seu 
grupo na Libertadores de-
vido ao saldo de gols. No 
entanto, o Colorado vem de 
uma derrota para o Depor-
tivo Táchira por 2 a 1, fora 
de casa.

O Grêmio também vive 
um ótimo momento com 
Tiago Nunes. O Tricolor 
despachou sem grandes  
dificuldades o Caxias nas 
semis e lidera com folga 
seu grupo na Copa Sul-A-
mericana, com 12 pontos 
conquistados. O último jogo 
da equipe foi um 3 a 1 contra 
o Lanús, pela competição 
continental.

Pelo lado do Grêmio, o 
zagueiro Kannenman é des-
falque certo devido a proble-
mas físicos.

Já o Inter tem como certa 
a ausência de Taison, que 
não está inscrito no Cam-
peonato Gaúcho.

Fora das finais do Campeonato Carioca, equipes buscam título da Taça Rio

Prêmio de consolação em 
jogo para Bota e Vasco

De olho no iní-
cio da Série B 
do Campeonato 
Brasileiro, Bo-
tafogo e Vasco 
d u e l a m  n e s -

te domingo, na 
partida de ida 
da final da Taça 
Rio. O confronto 
será às 11 horas 
(de Brasília), no 
estádio Nilton 

Santos.
O confronto é visto como 

importante para as duas equi-
pes. Ambos querem chegar na 
Segundona embalados pela 
conquista de um título, mes-
mo que seja de consolação.

O Botafogo chega para a 
disputa ainda sofrendo com as 
fracas atuações. Os alvinegros 
avançaram ao vencer o Nova 
Iguaçu, mas sem mostrar um 
bom futebol.

O técnico Marcelo Cha-
musca ainda busca a melhor 
formação, principalmente do 
meio para frente. No entanto, 
a vitória no fim de semana 
passado pode influenciar na 
escalação contra o Vasco.”-
Sabemos que será um jogo 
difícil. O Vasco é uma equipe 
muito qualificada e bem trei-
nada, mas esperamos sair com 
o resultado positivo. É uma 
alegria gigante fazer parte 
de um jogo dessa grandeza e 
estou à disposição”, afirmou 

o meia Marco Antônio, do 
Botafogo.

Do outro lado, o Vasco vem 
motivado após passar pelo 
Madureira. O técnico Marcelo 
Cabo parece ter encontrado a 
formação ideal cruz-maltina 
para o início da Série B.

O comandante ainda bus-
ca acabar com a fragilidade 
ofensiva. O Vasco levou gols 
em todos os jogos da tem-
porada, mas a força ofensiva 
vem sendo elogiada em São 
Januário.

Por isso, Ernando volta 
ao time após ser poupado na 
semifinal. O defensor entra na 
zaga de Miranda.

Por outro lado, o volante 
Rômulo ainda é dúvida para 
a partida. O recém-chegado 
ainda se recupera de um in-
cômodo muscular.

O problema o fez sair da 
partida contra o Madureira, 
em sua reestreia com a camisa 
vascaína. Rômulo ainda tem 
chance de ser relacionado para 
o jogo contra o Botafogo.

Vitor Silva / Botafogo

Vasco e Bota decepcionaram na Taça GB e agora disputam ‘prêmio de consolação’

Diego enumera rivais 
do Fla na temporada

Saída de Miguel abre 
espaço para Matheus

O  F l a m e n g o 
está perto das 
oitavas de final 
da Libertadores 
e na decisão do 
C a m p e o n a t o 
Carioca. 

Daqui a duas semanas, os 
rubro-negros terão tam-
bém as disputas da Copa do  
brasil e Campeonato Brasi-
leiro.

O meia Diego enumerou 
quais equipe são os maiores 
concorrentes do Flamengo 
nesta temporada.

“Palmeiras, São Paulo, 
Atlético-MG e Inter já cria-

O  Fl u m i n e n -
se viu o meia 
Miguel  pedir 
a rescisão de 
contrato na Jus-
tiça. Com isso, 
o jogador não 

apareceu mais no clube e 
espera a decisão para definir 
seu futuro.

A saída de Miguel deixou 
um espaço dentro do elenco 
tricolor. 

Quem vai ganhar chance 
de trabalhar com os profis-
sionais é o jovem Matheus 
Martins.

Matheus Martins é da 

ram dificuldades para nós e 
são concorrentes no Brasi-
leiro. Nesse momento, o São 
Paulo vem com um futebol 
promissor, apesar de estar 
em um começo de trabalho. 
Também tem um entusiasmo 
com isso. 

O São Paulo por estar vi-
vendo esse entusiasmo com 
o novo treinador, e por ter 
um bom elenco, é um ad-
versário para ficar de olho”, 
disse ao canal “Zico 10”, no 
Youtube, admitindo estar 
com o São Paulo “engasgado” 
após as derrotas na tempora-
da passada.

mesma geração de Kayky e 
também uma das joias de 
Xerém. O jogador chegou 
a participar das primeiras 
partidas do Campeonato 
Carioca, mas acabou sendo 
integrado ao time de as-
pirantes com o retorno do 
elenco principal.

O meia foi campeão bra-
sileiro sub-17 na temporada 
com o Fluminense. Matheus 
Martins era o camisa 10 da 
equipe e vai buscar seu es-
paço no elenco em um setor 
que conta com os experien-
tes Nenê e o equatoriano 
Juan Cazares.

Time de Neymar precisa vencer em casa para seguir com chances de título

Sob pressão, PSG pega o Reims

O Paris Saint-Germain segue 
em busca do título do Cam-
peonato Francês. A equipe 
recebe o Reims, neste do-
mingo, no Parque dos Prín-
cipes.

O PSG necessita da vitó-
ria para manter a chance de 
título. A equipe ainda torce 
por um tropeço do Lille, que 
está na liderança.

Já o Lille duela contra o 
Saint-Etienne, em casa. O 
líder pode ser campeão caso 
vença e o PSG tropece.

A briga pela última vaga 
na Champions também se-
gue acirrada. 

Monaco e Lyon entram 
em campo separados por 
um ponto.

O Monaco recebe o Ren-
nes, enquanto que o Lyon 
visita o Nimes.

Na Espanha, a penúltima 
rodada da LaLiga será toda 
disputada neste domingo. 
Atlético de Madrid, Real 
Madrid, Barcelona e Sevilla 
ainda têm chance de título.

O Atlético está na lideran-
ça, com 80 pontos. A equipe 
recebe o Osasuña no Metr-
politano.

A equipe precisa vencer 
para chegar na rodada final 
dependendo apenas de si. 
Uma vitória acaba com as 
chances de Barça e Sevilla.

Qu e m  c o n t i n u a  c o m 
chance de título na última 
rodada caso vença é o Real 
Madrid. Os merengues via-
jam para enfrentar o Athletic 
Bilbao.

Decisão em Minas Gerais começa neste domingo entre América x Atlético

Coelho e Galo fazem 1º duelo

Atlético-MG e América-MG 
começam a disputa das fi-
nais do Campeonato Mineiro 
neste domingo, às 16 horas. 
A partida será realizada no 
Independência, com mando 
de campo do Coelho.

Mesmo sendo visitan-
te nesta primeira partida, 
o elenco cheio de nomes 
de peso confere ao Galo o 
favoritismo na disputa. A 
última derrota da equipe 
comandada por Cuca acon-
teceu em 11 de abril, contra 

o Cruzeiro, por 1 a 0. Desde 
então, o Galo encontrou uma 
formação mais eficiente e 
viu Hulk mostrar seu melhor  
futebol desde a volta ao 
Brasil.

Já com vaga garantida 
para a próxima fase da Liber-
tadores, o Atlético-MG pode 
voltar suas atenções aos dois 
jogos com o América-MG 
para buscar o bicampeonato 
da competição estadual.

Esta será a 15ª vez segui-
da em que o Atlético-MG 

está nas finais do Estadual. 
Com 45 conquistas em sua 
história, o Galo é o maior 
campeão da história da com-
petição.

Do outro lado, o Amé-
rica-MG não disputa uma 
final de Mineiro desde 2016, 
quando derrotou o próprio 
Atlético-MG e levantou a 
taça. A equipe comandada 
por Lisca somou 22 pontos 
na primeira fase e terminou 
a competição em segundo 
lugar.


