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Maricá faz 207 anos 
com live de artistas
Festa virtual começa na terça, com apresentação de cantores de samba, MPB e gospel

PANDEMIA NÃO VAI DEIXAR ANIVERSÁRIO PASSAR EM BRANCO

Covid na 
gestação, o 
que fazer?

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

OPINIÃO

LUSOFONIA

Bahia: berço 
da diversidade 
cultural no País

PÁG. 6

Divulgação

António Montenegro Fiúza

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Piquenique é 
alternativa na 
pandemia
Tradicional espaço de lazer na Zona 
Norte de Niterói, o Horto Botânico 
do Fonseca já conta com um 
espaço destinado ao piquenique. 
O local pretende ser um local de 
convivência familiar ao ar livre e 
um refúgio em época de pandemia 
e isolamento social. O espaço 
“Pic-Nic” funciona por meio de 
agendamento prévio que pode ser 
feito por e-mail ou presencialmente.
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Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Espaço vazio no Horto do Fonseca foi revitalizado e transformado em área de lazer

Artistas 
sobem ao 
palco
Neste domingo, as 
cantoras Vanessa da Mata, 
Negra Li e Fernanda Abreu 
sobem ao palco do projeto 
“Cultura nas Estações”, a 
partir das 16h, ao vivo no 
Youtube

‘Festival Mia 
Cara’ acontece 
nesta segunda

PÁG. 2

CULTURA

Murilo Alvesso/Divulgação

Fernanda Abreu é uma das 
atrações do “Cultura nas estações”

Agricultura 
familiar garante 
merenda
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Inclusão social através do esporte em São Gonçalo
Para promover a inclusão e integração social de crianças de 6 a 12 anos, o projeto itinerante “Container do Esporte” vai ficar sediado por dois meses 
em São Gonçalo. O projeto é do Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC) e tem em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo.
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ESPORTES

Niteroiense 
Chay perto do 
Botafogo
Jogador já se despediu da 
Portuguesa da Ilha e deve assinar 
em breve com o Glorioso para a 
disputa da Série B do Brasileiro.

PÁG. 8

Nathan Diniz / Portuguesa

Chay foi o destaque da surpresa do Carioca, a Portuguesa, que terminou em 3º lugar

Charbel Tauil

Niterói vive 
insegurança 
jurídica

PÁG. 4

Professora da 
UFF é destaque 
em pesquisas

CIDADES\PÁG. 6

Domingo de 
decisões em SP 
e Porto Alegre
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CARTA DO LEITOR

Final do Cariocão
O futebol carioca tem se mostrado cada vez mais domina-
do pelo Flamengo nos últimos anos, mas fico feliz de ver 
um dos grandes do Rio batendo de frente e se mostrando 
competitivo no Estado. O Fluminense com todos os seus 
problemas tem mostrado muita força nas últimas tempo-
radas e acho que merece esse título do Cariocão.
André Zelaya

Nova cepa indiana chega ao Brasil
O brasileiro não tem um segundo de paz mesmo. Já não 
superamos nem os nosso problemas e um ainda pior vem 
chegando no litoral brasileiro. A fiscalização tem que ser 
rígida para essa nova cepa indiana não invadir o nosso 
continente
Claiton Paulo
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Edição de domingo e segunda-feira

POR JEFFERSON LEMOS

Deputados vão 
ouvir Petrobras
A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Alerj que 
investiga a queda na arreca-
dação de receitas compen-
satórias da exploração de 
petróleo e gás no estado se 
reunirá, nesta segunda-feira 
(24), às 10h, com integran-
tes da Petrobras para que 
a concessionária responda 
sobre a forma com a qual 
vem abatendo valores sig-
nificativos dos cálculos das 
transferências dos recur-
sos das participações espe-
ciais destinadas ao Rio de  
Janeiro. 

Também nesta segunda-
-feira, a Comissão Especial 
de Indústria Naval e Offshore 
da Alerj se reúne com repre-
sentantes da Petrobras, em 
audiência pública, para de-
bater medidas de incentivo 
ao setor petroleiro do estado. 
O encontro será realizado às 
14h, através de plataformas 
digitais. 

As duas reuniões vão ser 
transmitidas pela TV Alerj

Favela Mundo na internet

Chancelada pela ONU com o 
título de “Modelo de Inclusão 
Social nas Grandes Cidades”, 
a ONG Favela Mundo tem re-
presentado o país em  even-
tos pedagógicos e culturais 
nos Estados Unidos, Canadá, 
México, Cuba e Marrocos. 
Durante a pandemia, tem 
criado vídeos de teatro, mú-

CACAU FERNANDES/RJ-21-988387921

sica e dança para crianças e 
adolescentes, valorizando as 
diferentes culturas que com-
põem o país. Histórias indí-
genas, angolanas, nigerianas, 
frevo, samba, jongo, cantigas 
e muita contação de histórias 
ainda estão nos conteúdos 
já disponíveis pelo Youtube, 
Facebook e Instagram. 

Campanha de 
solidariedade
O Assaí Atacadista está pro-
movendo uma campanha de 
arrecadação de alimentos e 
itens de higiene e limpeza 
com o objetivo de apoiar 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social. A cam-
panha de solidariedade é 
realizada em parceria com 
o Instituto GPA e conta com 
pontos de coleta em todas as 
186 lojas do Assaí, presentes 
nas cinco regiões do país. 
Para participar, os clientes 
podem doar alimentos não-
-perecíveis, tais como arroz, 
feijão e macarrão, além de 
itens de higiene e limpeza 
até o dia 30 de junho na loja 
de sua preferência.
Apenas no Estado do Rio o 
Assaí conta com 22 unidades 
e o montante arrecadado na 
Campanha será destinado 
para dez instituições. 

Dia livre de 
impostos

Lobby no 
Congresso

O “Dia Livre de Impostos” 
(DLI), campanha nacional 
que acontece em mais de 1,2 
mil cidades no próximo dia 
27, é organizada em Niterói 
pela Câmara dos Dirigentes 
Lojistas, em protesto contra a 
elevada carga tributária e para 
conscientizar a população e 
o varejo.

Neste dia, todos os lojistas 
cadastrados irão comerciali-
zar produtos e serviços sem 
repassar o valor da tributação 
aos clientes. 

Os descontos podem che-
gar a 70%. Diante do quadro 
atual, a ação estimula a reto-
mada da economia e se apre-
senta como oportunidade 
para liberar estoques parados, 
melhorar o fluxo de caixa e 
reduzir os prejuízos. 

Para se inscrever, o lojista 
de Niterói deve entrar no site 
da CDL e preencher o cadas-
tro:  www.cdlniteroi.com.br.

Para saber quais empre-
sas aderiram ao DLI, bas-
ta acessar a página: www. 
dialivredeimpostos.com.br. 

As perspectivas de desen-
volvimento socioeconômico 
do estado do Rio e também 
do Leste Fluminense foram 
tema de recente debate entre 
empresários da indústria e o 
deputado federal Paulo Ga-
nime (Novo-RJ). O encontro 
ocorreu durante reunião do 
Conselho da Firjan Leste 
Fluminense, por videocon-
ferência. Um dos temas foi a 
recente aprovação do Marco 
Legal das Startups (Proje-
to de Lei Complementar 
146/19), na Câmara dos De-
putados. Com atuação da 
Firjan para sua aprovação 
no Congresso, a medida, por 
exemplo, isenta investidores 
de responderem por dívidas 
da startup, como sócios ou 
acionistas, criando mais se-
gurança jurídica. 

Bolsa de R$ 500 para jovens

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, deu posse durante a 
semana aos 22 integrantes 
do Conselho Municipal 
Antidrogas (Comad/Rio), 
gestão 2021-2023, no Pa-
lácio da Cidade, em Bota-
fogo. O colegiado tem em 
sua presidência a secretária 
municipal de Assistência 
Social, Laura Carneiro. Na 
ocasião, ela anunciou que 

Divulgação

firmou acordo de coopera-
ção técnica com o Minis-
tério da Justiça para, ini-
cialmente, contemplar 200 
jovens de 14 a 18 anos, dos 
complexos do Chapadão e 
Pedreira, região da Pavuna 
e Costa Barros. Estes jo-
vens receberão uma bolsa 
auxílio de R$ 500 e oficinas 
de esporte, arte, cultura e 
mundo do trabalho. 

Panorama RJPanorama RJ

A campanha Proteja e Salve 
Mais Vidas, uma parceria da 
Fundação Banco do Brasil 
com a Emater-Rio está ga-
rantindo mais de 2 mil cestas 
básicas para população de 
baixa renda em situação 
de vulnerabilidade causada 
pela pandemia e ainda be-
neficiando produtores fami-
liares de Teresópolis e Nova 
Friburgo em um período 
de dificuldades na comer-
cialização de seus produtos 

do campo. “Praticamente 
todas as políticas públicas 
exercidas pela secretaria e 
pela Emater-Rio têm como 
alvo o pequeno produtor 
rural. A pandemia nos trouxe 
novos desafios e seguimos 
firmes colaborando com 
esses agricultores, através da 
concessão de créditos, rene-
gociação de dívidas e novas 
parcerias com setor privado”, 
frisa o Secretário de Estado de 
Agricultura, Marcelo Queiroz.

Auxílio durante a pandemia
SEAPPA

O presidente da OAB Ni-
terói, Claudio Vianna, re-
uniu-se nesta semana em 
seu gabinete com Ralph de 
Andrade, diretor tesourei-
ro; Fabio Lucas, corregedor 
geral; Hélio Consídera, di-
retor executivo, e Marcelo 
Antonio Rei, diretor de Cul-
tura e Eventos, para traçar 

novas metas para a gestão 
frente às dificuldades im-
postas pela pandemia.

A diretoria da OAB Ni-
terói segue trabalhando 
firme em prol da classe, se-
guindo todos os protocolos 
de segurança. Vamos ven-
cer essa batalha”, declarou 
Claudio Vianna.

OAB traça novas metas para gestão
Divulgação

Fernanda Abreu no 
‘Cultura nas Estações’
Neste domingo, é a vez de 
Vanessa da Mata, Negra Li 
e Fernanda Abreu subirem 
no palco do projeto “Cultura 
nas Estações”. Os shows são 
transmitidos ao vivo, a partir 
das 16h, de forma gratuita, 
direto do Caminho Nieme-
yer, em Niterói, pelo canal 
do Youtube.

Toni Garrido será o mes-
tre de cerimônias das lives, 
conduzindo as atrações 
para o palco, além de fa-

zer as aberturas e encerra-
mentos de cada show. Os 
atores Rafael Zulu e Juliana 
Knust ficarão no comando 
da transmissão, interagindo 
com o público.

Além de curtir os sho-
ws, o público pode realizar 
doações para o Centro de 
Atenção e Atendimento à 
Aids (CAAIDS) de São Gon-
çalo e para o movimento 
‘Cidadania Contra a Fome’ 
da Firjan/Sesi. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘Viva a Itália’
A nona edição do “Festival 
Mia Cara” acontece desta 
segunda até o dia 6 de ju-
nho. Com duas semanas de 
duração e edição on-line, o 
evento de cultura italiana é 
todo gratuito e terá como 
tema “Viva a Itália em sua 
Casa”. O festival, que tem 
abertura nesta segunda, às 
20h, com o Concerto Lírico, 
reserva uma rica progra-
mação cultural, mostras de 
cinema, ópera e concurso de 
gastronomia. Onde: http://
miacara.com.br 

‘AVÓS’ – A atriz e autora Olga Ferrario encena, direto 
de Gravatá (PE), o solo “Avós”, no #EmCasaComSesc, 
neste domingo, às 19h. A montagem, resultado de 
uma imersão de criação, nasce do desejo de Olga em 
revisitar sua ancestralidade, de buscar dentro de si as 
mulheres que vieram antes e entender que somos a 
continuidade delas e o porvir. 

SHAKESPEARE – Neste domingo, às 21h30, será trans-
mitido o monólogo “Hamlet Cancelado”, com Vinícius 
Piedade, no #CulturaEmCasa. O clássico “ser ou não 
ser”, de Hamlet, personagem da tragédia escrita por 
Shakespeare em meados de 1600, traz a questão sobre 
a dificuldade em se fazer arte no Brasil. A direção é de 
Fábio Vidal.

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

Murilo Alvesso/Divulgação

Cantora, ao lado de Vanessa da Mata e Negra Li, faz show às 16h

Divulgação

Nesta segunda, às 20h, tem Concerto 

Lírico no “Festival Mia Cara”
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O espaço pode ser agendado para pequenos grupos familiares respeitando os protocolos sanitários

Horto inaugura área de piquenique
O Horto Botânico do Fon-
seca, tradicional espaço de 
lazer no coração da Zona 
Norte, inaugura o espaço 
“Pic-Nic”. O local pretende 
ser um local de convivência 
familiar ao ar livre e um refú-
gio em época de pandemia e 
isolamento social.

O administrador Regional 
do Fonseca e responsável 
pela administração do Horto, 
Oto Bahia, explicou que o es-
paço segue todos os protoco-
los sanitários e que permite 
que as famílias desfrutem 
de um ambiente arejado e 
saia das paredes de casas e 
apartamentos.

“Re a p rove i t a m o s  u m 
espaço vazio para a cons-
trução desse projeto, sem 
derrubar nenhuma árvore 
e sem agressões ao meio 
ambiente. O maior contato 
das famílias com a natureza é 
importante para conscienti-
zação em relação à proteção 
ambiental. O espaço para pi-
quenique foi construído em  
uma área ampla e arejada, 
em meio à Mata Atlântica 
exuberante do Horto do 
Fonseca. 

É um local que propor-
ciona que os moradores 
usufruam de um ambiente 
aberto, longe de casa, mas 
com toda segurança. É uma 
área exclusiva para convi-

vência familiar e de lazer”, 
ressaltou o administrador.

O espaço “Pic-Nic” fun-
cionará por meio de agen-
damento prévio que pode 
ser feito por e-mail (regiona-
ladm@gmail.com) ou de for-
ma presencial, diretamente 
na Administração Regional, 
localizada dentro do Horto 
do Fonseca, das 9h às 16h. 
Para agendar, é necessário 
apresentar o CPF e seguir os 
protocolos sanitários que, 
neste momento, permitem o 
uso do espaço por até 15 pes-
soas e com o tempo máximo 
de 3 horas.

“Vamos começar a fun-
cionar com uma capacidade 
bem menor para a qual o 
espaço foi projetado e res-
peitando o distanciamento 
social e os demais protocolos 
de prevenção à Covid-19, a 
fim de garantir a segurança 
dos nossos visitantes”, ex-
plica Oto.

O espaço 
funcionará por meio 
de agendamento 
prévio através do 
regionaladm@
gmail.com

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Em tempos de pandemia, espaço ao ar livre pode ser uma ótima opção para lazer mantendo o distanciamento social na Zona Norte de Niterói

Município terá seis dias de lives com música gospel, samba, MPB e teatro. Festividade terá início na terça-feira, dia 25

Maricá comemora seus 207 anos
Os 207 anos de Maricá serão 
comemorados de forma dife-
rente, com uma programação 
de seis dias de lives, com 
música gospel, samba, MPB 
e teatro. Organizada pela 
Prefeitura de Maricá, através 
das secretarias de Cultura e 
Turismo e da Companhia de 
Desenvolvimento de Maricá 
(Codemar), a programação 
será transmitida pelas redes 
sociais da Prefeitura (Face-
book e Youtube) e terá início 
na terça-feira, dia 25.

A transmissão de shows 
pela internet servirá também 
para reiterar a mensagem de 
que a pandemia ainda não 
acabou e que os cuidados 
sanitários necessários ain-
da devem ser mantidos por 
todos, como o isolamento 
social, o uso de máscaras em 
locais públicos ou ambientes 
coletivos e o uso de álcool gel 
com frequência.

Para o secretário de Cultu-
ra Sady Bianchin, esse evento 
tem entre seus objetivos tra-

zer felicidade não só a popu-
lação, mas também à classe 
artística que foi bastante 
prejudicada pela pandemia.

“Pensar cultura é pensar 
em cidadania e a arte é um 
instrumento de transfor-
mação social, então nesse 
momento a gente precisa tra-
balhar essa questão. Somente 
a arte pode nos abraçar nesse 
momento que estamos viven-
do. A arte e a música chegam 
até a gente via on-line e pode 
fazer esse encontro ser uma 
forma de dialogar com a ci-
dade”, afirmou.

No primeiro dia, coinci-
dindo com o Dia do Evangé-
lico, as apresentações come-
çam às 17h com o show da 
banda Promessas, em seguida 
Efésios, Ministério Mav, Pris-
cila Ribeiro, Ana Paula, Jacia-
ra, Sara Sabino e terminará às 
21h45 com Joel Cordeiro.

Já na quarta-feira (26), dia 
do aniversário de 207 anos do 
município, as apresentações 
começam às 16h e a festa vai 

rolar até às 23h35. Na aber-
tura do dia, o público terá a 
apresentação da Orquestra 
Popular Raul de Barros. Às 
16h50 o show continua com 
Erick dance, Patrick Magia 
do Riso, Cia Teatro Mágica, 
Jorginho Doug, Moniquinha 
Ângelo, Mamuttes, Betinho 
Bahia, Rose Lima, Douglas 
Kaly, Roahn Victor, Larangei-
ras e para o encerramento do 
dia, Rafael Caçula.

A criançada não foi es-
quecida nesta festa, na quin-
ta-feira (27), a programação 
tem início às 17h, com teatro 
dos bonecos, seguido pela 
Companhia de Artes Lídia 
Maria, Banda Roller Coaster, 
Lalinha, Mirene Alves, Ma-
nhoso, Thunder Rock, Konta-
gio, Junior Vila Real, Mistura 
021, Paul Rock e para finalizar, 
às 23h25 Marianna Cunha as-
sume o palco até 00h05.

Na sexta-feira (28), Patrick 
Truque de Comédia dá o 
pontapé nas apresentações 
às 17h, seguido por Mussum, 
Dança Contemporânea, Dan-

ça Afro Solo Natureza do Ser, 
Dança Urbana Solo Mazelas, 
Raquel Fonseca e Dida Show, 
Luís Fernando Estrela, Samba 
Pra Valer, Tatudoemcasa, Trio 
Acústico 3, Maurício MW, Jô 
Borges e para finalizar o show 
de Agne, que começa às 23h25 
e vai até 00h05.

No sábado (29), Leandra 
Robledo e Banda abrem o 
show às 17h, seguida pela 
apresentação de Zé Farinha 
o Palhaço Mágico, Poesias 
Homenagem a Manoel Lago, 
Bruna Mendes, Mayara, Sam-
ba, Wagner Mariano, Vivi 
Serrano, Edinho Manhoso, 
Thiago Dantas e para finalizar 
a noite, Bruno de Berner até 
as 00h.

Para fechar o último dia 
de live, no domingo (30), as 
apresentações começam mais 
cedo. A partir das 15h, com 
Dança do Ventre, seguido 
por Dança Cigana, Jazz Con-
temporâneo, Luiz Barreto, e 
a festa continua com os inte-
grantes do carnaval da cidade, 
começando pelo Foguete, 

União de Maricá, Inocentes 
de Maricá, Azul e Branco, 
Flor do Imbassaí, Tradição de 
Maricá, Herdeiros, Sacos de 
Flores, Academicos de Araça-
tiba, Acadêmicos do Caxito e 
para finalizar, às 22h30 Cortes 
de carnaval finalizam as co-
memorações.

Os artistas estão animados 
para levar entretenimento à 
população. Nino Rodrigues 
afirmou que o coração está 
muito feliz por estar parti-
cipando de uma festa que 
comemora os 207 anos de 
Maricá.

“Essa comemoração nos 
possibilita através desse pro-
jeto de apresentações uma 
união cultural com o ma-
ricaense. Esse é um grande 
presente para a população 
de Maricá! Via Maricá e sua 
cultura, sua beleza e sua di-
versidade!”,disse.

Jô Borges afirmou que vai 
deixar mensagens de amor 
e esperança na sua apresen-
tação.

“Eu vou sempre preferir 
falar de amor, fé e esperan-
ça, onde há esperança há a 
certeza de que haverá possi-
bilidade de fazermos melhor. 
É isso que move o mundo, a 
certeza de que se hoje não 
deu certo, amanhã pode dar. 
Onde há amor, há possibilida-
de de transformação e mesmo 
vivendo esses dias de angústia 
ainda acredito na transforma-
ção do ser humano e no amor, 
isso que eu vou levar sempre 
comigo”, afirmou a cantora.

A Companhia de Teatro 
Máscaras, representada por 
Raul Toledo e Mário Vieira, 
levará à população um espe-
táculo que representa Maricá.

“Nos sentimos muito hon-
rados de receber esse convite, 
afinal de contas são 207 anos. 
Vamos apresentar o espetá-
culo “Cidade Limpa” que já 
representou Maricá em vários 
festivais e que fala sobre a 
nossa cidade limpa, estamos 
muito animados”, concluiu 
Raul.

Divulgação / Clarildo Menezes

Marianna Cunha será uma das atrações da festa na noite de quinta (27)

Divulgação / Clarildo Menezes

Rafael Caçula é uma das atrações na programação dos 207 anos de Maricá 

Divulgação / Clarindo Menezes

Thunder Rock: lives contemplam variados gêneros musicais

A Secretaria Municipal do Clima lança, no 
dia 1º de junho, o Fórum Municipal de Mu-
danças Climáticas de Niterói. O evento, que 
será realizado no Solar do Jambeiro, marca a 
criação da instância de caráter consultivo, que 
tem o objetivo de conscientizar e mobilizar a 
sociedade niteroiense para discutir os pro-
blemas decorrentes das mudanças do clima 
e promover o desenvolvimento sustentável.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o se-
cretário municipal do Clima, Luciano Paez, 
vão participar da abertura do evento. Em se-

guida, o painel “Panorama Climático – Visão 
Nacional e Internacional” vai contar com a 
participação de Marlova Jovchelovitch Nole-
to, diretora e Representante da UNESCO no 
Brasil; Guilherme Sirkis, do Centro Brasil do 
Clima; além de representantes do Banco Mun-
dial, do CLIMATE REALITY BRASIL e do Iclei.

Através do site http://forumdoclimani-
teroi.com.br/, é possível inscrever-se para 
participar do lançamento do fórum de forma 
remota. Por lá, também é possível conferir a 
programação do evento.

Fórum Municipal de Mudanças Climáticas
A Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abastecimento e a Supe-
rintendência de Defesa Agropecuária, por 
meio da Coordenação Setorial de Educação 
Sanitária, realizaram entre os dias 17 e 18 
de maio a capacitação de professores do 
ensino fundamental de áreas rurais para que 
possam implantar  e implementar o proje-
to Educação Sanitária nas Escolas Rurais. 
Nesta segunda capacitação participaram: 
professores, implementadores pedagógicos, 
orientadores pedagógicos e responsáveis 

pelos programas e projetos das Secretarias 
Municipais de Educação, totalizando 34 par-
ticipantes de 24 escolas, com envolvimento 
de mais de 400 alunos.

A capacitação foi feita de forma on-line 
em parceria com os municípios de Areal, 
Angra dos Reis, Rio Bonito, Silva Jardim, 
Barra Mansa, Quatis, Resende, Itatiaia, São 
Francisco de Itabapoana, São João da Barra 
e suas Secretarias Municipais de Educação e 
Agricultura, através da aplicação de material 
educativo.

Estado leva projeto Educação Sanitária às Escolas Rurais
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Inseguranças jurídicas

Charbel Tauil Rodrigues*

Para um município onde leis po-
dem ser radicalmente alteradas 
de um dia para o outro, bastando 
para tanto a vontade do gover-
nante do momento, fica muito 

difícil -- quase impossível -- atrair 
investimentos privados de peso. 
É óbvio. Nenhum grande grupo 
empresarial sério vai se aventu-
rar num local onde as regras do 
jogo podem ser mudadas a toque 
de caixa, ao sabor de cliques e 
curtidas de seguidores em redes 
sociais.

Niterói conta com muitos 
atrativos para investimentos: 
localização estratégica, belezas 
naturais, patrimônios históricos 
e culturais e uma população de 
alto poder aquisitivo. Porém, o 
clima de insegurança jurídica 
praticamente joga por terra todas 
essas boas qualidades, quando se 
fala em atração de investimentos 
privados.

E esses recursos privados são 
fundamentais para o futuro de 
nossa querida cidade, porque os 
bilionários royalties do petróleo 
(que nos últimos anos abarrotam 
os cofres municipais sem que a 
prefeitura tenha que se esforçar 
para tanto) estão com seus dias 

contados. O petróleo é um recur-
so finito, e quando a fonte secar 
Niterói precisará estar muito 
bem preparada para seguir em 
frente pelas próprias pernas.

Agora mesmo, acaba-
mos de ver um episódio 
emblemático de 
falta de seguran-
ça jurídica, com 
a  mudança de 
nome da Rua Mo-
reira César. Tão 
logo ocorreu o 
falecimento do 
genial ator Pau-
lo Gustavo, com 
toda a população 
compreensivel-
mente abalada, a 
municipalidade 
midiaticamente anunciou 
o desejo de rebatizar a Mo-
reira César com seu nome.  
Para dar uma aparência 
de legitimidade, promoveu-se 
uma enquete virtual, na qual os 
votantes simplesmente podiam 

escolher apenas “sim” ou “não” 
à pergunta se seriam favoráveis 
à mudança, em homenagem a 

Paulo Gustavo. Não havia 
como alguém dizer nada 
mais, apresentar uma ou-
tra ideia ou sugestão -- por 

exemplo, que se re-
batizasse o prédio do 
Cinema Icaraí, que 
por sinal tem exce-
lente visibilidade e 
total sintonia com a 
trajetória de nosso 
querido ator.

Havia, porém, um 
problema: uma lei 
municipal impedia a 
alteração de nomes 
de vias públicas es-
tabelecidos há duas 

décadas ou mais. Como re-
solver o impasse? Ora, que 
se atropele a lei municipal, 
que se ignore outras ideias e 

que se fechem as portas do diálo-
go para os lojistas e profissionais 
liberais estabelecidos ao longo 

daquela rua. E assim, em ritmo 
de pregão, e ignorando as enti-
dades de classe, a prefeitura foi 
lá e trocou o nome, conseguindo 
as manchetes pelas quais tanto 
se importa.

Agora foi um nome de rua.  
Daqui a pouco, o leitor pode 
acordar sabendo que, da noite 
para o dia, uma bela área de 
proteção ambiental na Região 
Oceânica foi liberada para ser 
edificada, ou que um bairro in-
teiro será submetido a novas or-
denações viárias ou urbanísticas.

Niterói tem jeito, mas é pre-
ciso erradicar de vez o clima de 
insegurança jurídica e a falta de 
diálogo amplo e democrático 
com a população e as entidades 
de classe. 

É preciso 
erradicar de 

vez o clima de 
insegurança 

jurídica e a falta 
de diálogo e 

democracia com 
a população

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Projeto itinerante que é parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer e o Idec já movimenta a cidade

SG recebe Container do Esporte
O Projeto Container do Espor-
te, cujo objetivo é promover a 
inclusão e integração social 
por meio do esporte, vai ficar 
sediado por dois meses em 
São Gonçalo. O projeto itine-
rante, desenvolvido pelo Insti-
tuto para o Desenvolvimento 
do Esporte e da Cultura (IDEC) 
em parceria com a Secretaria 
de Esporte e Lazer de São 
Gonçalo, oferece a crianças 
de 6 a 12 anos atividades es-
portivas através de cinco mo-
dalidades adaptadas, que são 
elas: minivôlei, miniatletismo, 
minitênis, minibadminton e 
minihandebol.

Após uma semana de ca-
pacitação para profissionais e 
estagiários de Educação Física 
do município, as crianças 
estão recebendo aulas do pro-
jeto na quadra do Complexo 
Recreativo Cleber Ribeiro M. 
Filho, que fica ao lado do Cen-
tro de Tradições Nordestinas, 
em Neves. As atividades acon-
tecem de segunda a sexta-fei-
ra, às 8h30 e 16h para crianças 
de 6 a 8 anos, e às 9h30 e 15h, 
para as crianças de 9 a 12 anos. 

A secretária de Esporte 
e Lazer, Simone Monteiro, 
destacou a importância do de-
senvolvimento do projeto no 
município e o legado que essa 
parceria irá deixar para todos 
os gonçalenses. Ao longo dos 
próximos 12 meses, o projeto 
passará por outros cinco mu-

Renan Otto/Prefeitura de SG

Projeto oferece a crianças de 6 a 12 anos atividades esportivas através de cinco modalidades adaptadas

A secretária de Educação de São Gonçalo, Lícia Damasceno, em reunião com comitiva de Brasília FNDE/PNAE

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Secretarias de Educação e Agricultura de SG alinham uso da agricultura familiar para oferecer merenda para escolas

Do campo para a alimentação escolar
A Prefeitura de São Gonçalo 
pretende reforçar a meren-
da escolar com produtos 
da agricultura familiar no 
município. As secretarias de 
Educação e de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Assuntos 
Portuários já estão atuando 
integradas para atingir tal 
objetivo. Na última semana, 
a secretária de Educação, 
Lícia Damasceno, e o titular 
da Pasta de Agricultura, Ro-
berto Sales, se reuniram para 
discutir o assunto. Nesta 
quinta-feira (20), a secretária 
de Educação recebeu a visita 
da comitiva de Brasília do 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE)/ Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar 
(PNAE). 

“Anteriormente, a inte-
gração entre as secretarias 

de Educação e Agricultura já 
havia realizado esta parceria 
para cumprir o disposto na 
lei que determina a utili-
zação de 30% do recurso 
federal com a agricultu-
ra familiar. Pretendemos 
com essa iniciativa ofertar,  
já em 2022, alimentos pro-
duzidos na cidade para os 
alunos da rede municipal”, 
ressaltou a secretária de 
Educação. 

De acordo com Lícia Da-
masceno, durante a visita do 
FNDE/PNAE foi apresenta-
do o trabalho realizado em 
prestação de contas e licita-
ção do kit alimentação esco-
lar, que durante a pandemia, 
obrigatoriamente, deve ser 
oferecido aos estudantes das 
unidades municipais. 

Apesar da previsão de 
chegada desses alimentos 

sem agrotóxico às cozi-
nhas das escolas ser 2022, 
o processo para tornar isso  
possível já está em anda-
mento.

“O próximo passo, que 
deve acontecer ainda neste 
semestre, será a disponibi-
lização de uma nutricionista 
por parte da Secretaria de 
Educação. Vou visitar a área 
rural com este profissional 
e conversar com os produ-
tores para chegar em um 
consenso nos produtos a 
serem cultivados, para que 
o Programa de Aquisição 
de Alimentos, do Governo 
Federal, faça a aquisição 
desses produtos a partir 
do próximo ano”, comen-
tou o secretário de Agri-
cultura, Pecuária, Pesca e  
Assuntos Portuários, Rober-
to Sales.

nicípios do Estado do Rio. 
“O Container do Esporte 

é um projeto inovador, des-
de a sua infraestrutura até a 
prática metodológica. Nossa 
cidade é a primeira do Estado 
a ser contemplada com esse 
projeto, que promove inclusão 
esportiva de qualidade A meta 
da nossa gestão é concretizar 
parcerias como essa em prol 
da população gonçalense. O 
container vai deixar como 
legado a capacitação da meto-
dologia aplicada no programa 
a 20 profissionais de Educação 
Física e com isso a Secretaria 
de Esporte e Lazer vai poder 
reaplicar esse conhecimento 
em qualquer outro espaço 
esportivo do município. Além 
disso, a cidade vai receber 
todo o material esportivo 
utilizado durante esses dois 
meses. É importante ressaltar 
que a Secretaria vai manter 
todas as atividades desenvol-
vidas no projeto na quadra do 
Complexo Recreativo Cleber 
Ribeiro M. Filho e estuda 
ainda, expandir as aulas para 
outro locais da cidade”, desta-
ca Simone Monteiro

A coordenadora do proje-
to, Leny Figueiredo, explicou 
sobre as escolhas das modali-
dades e como a parceria com 
a Prefeitura de São Gonçalo 
pode ser benéfica para a po-
pulação.

“O projeto tem o objetivo 
de difundir modalidades que 
não são oferecidas frequen-
temente nas escolas e no de-
senvolvimento de crianças da 
faixa etária de 6 a 12 anos e fa-
zer com que elas tenham essa 
experimentação das cinco 

modalidades que oferecemos”, 
justificou a coordenadora. 

A professora de Educação 
Física Shirley Duarte, partici-
pou da semana de capacitação 
e contou como é trabalhar 
com as crianças que fazem 
parte do projeto.

“Está sendo muito praze-
roso trabalhar modalidades 
pouco difundidas com crian-
ças dessa faixa etária que 
estamos atendendo. Além de 
exercitar a questão motora, 
estamos trabalhando com a 

socialização. Para as crianças 
não existe qualquer tipo de 
preconceito e obstrução para 
que consigamos trabalhar da 
melhor maneira possível”, 
contou Shirley. 

O Container do Esporte 
tem capacidade para atender 
até 240 alunos. O porteiro 
Sandro Castro, de 42 anos, 
ficou sabendo sobre as ati-
vidades desenvolvidas no 
Container do Esporte através 
de amigos e viu que seria 
uma ótima oportunidade para 

que seu filho Samuel Castro, 
de 6 anos, tivesse acesso a 
diferentes modalidades de  
esporte. 

“Por conta da pandemia 
algumas das atividades que 
meu filho fazia foram en-
cerradas e com o projeto ele 
pode retornar com sua rotina 
no esporte. Fico muito feliz 
por ter a oportunidade de 
proporcionar essa experiência 
para ele tão perto de casa e 
gratuitamente. Tenho certeza 
que serão semanas de grande 
aprendizado para o meu filho”, 
disse Sandro, pai de Samuel 
Castro, de 6 anos. 

“O contato com o esporte 
é sempre importante para a 
formação da vida de qual-
quer indivíduo, e é melhor 
ainda quando essa introdução 
acontece na infância. Desde 
o início do projeto já consigo 
perceber uma mudança no 
desenvolvimento do meu 
filho. Ele está adorando as 
aulas e o convívio com outras 
crianças”, disse a professora 
Cristiane de Fátima, de 50 
anos, mãe do pequeno Otávio 
Monteiro, de 7. 

Para se inscrever basta ir 
até o Container do Esporte 
que ficará instalado no Centro 
de Tradições Nordestinas no 
bairro de Neves até o dia 25 de 
junho, de segunda a sexta de 
8h às 11h da manhã e à tarde 
no horário de 14h às 17h.

Objetivo é levar 
mais qualidade 
de vida para os 
pequenos de SG
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Covid na gestação: cuidado redobrado
Por dra. Adriane Rego e dr. Ricardo Iannarela e as formandas Gislane dos Santos Lemos e Jeane Silva Lemos, a convite do professor Aderbal 
Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

A pandemia atual pelo coro-
navírus pode ser observada 
causando sintomas como o 
“resfriado comum” em pes-
soas saudáveis. A transmis-
são ocorre principalmente 
através de contato próximo 
via gotículas respiratórias, ge-
ralmente ocasionando febre, 
tosse, náusea, vômito, diar-
reia, porém podendo evoluir 
para pneumonia grave que 
requer ventilação mecânica.

 A pneumonia, indepen-
dentemente da etiologia, é a 
infecção não obstétrica mais 
comum durante a gravidez e 
representa uma importante 
causa de morbimortalidade 
entre as gestantes. As altera-
ções anatômicas no organis-
mo da gestante e puérpera, 
como elevação do diafragma 
e vasodilatação da mucosa, 
reduzem sua tolerância à hi-
póxia e, associadas às mudan-
ças fisiológicas, levam a uma 
predisposição por infecções 
graves respiratórias.

 Nesse contexto, muitas 
questões surgem e, entre elas, 
se os sintomas da COVID-19 
são mais graves nas gestan-
tes em comparação com o 
restante da população. Os 
estudos até o momento rela-
taram que mulheres grávidas 
podem estar mais suscetíveis 
a apresentarem sintomas 
mais graves de COVID-19 
e os resultados mais graves 
na gravidez, uma vez que 
as alterações metabólicas 
e vasculares fisiológicas da 
gestação podem exacerbar 
a apresentação clínica da 
COVID-19, com riscos mais 
elevados de complicações 
na gravidez.  Sendo assim, 
as gestantes devem manter 
os cuidados redobrados para 
evitar contaminação, pois seu 
adoecimento grave, como em 
qualquer doença sistêmica 
importante, pode comprome-

ter a saúde fetal.

Causada pela infecção por 
SARSCoV-2 nas vias aéreas, 
a Covid-19 tem apresentado 
maior risco para gravidade 
em portadores de doenças 
crônicas, como cardiopatias, 
hipertensão arterial e diabe-
tes. Porém, o Ministério da 
Saúde (MS) brasileiro incluiu 
gestantes, puérperas e mu-
lheres após aborto no grupo 
de alto risco de gravidade 
devido a imunidade e a baixa 
tolerância à hipóxia.

Ao longo da gestação 
podem ocorrer mudanças 
fisiológicas na respiração, 
incluindo aumento de se-
creções e congestão nas vias 
aéreas superiores, aumento 
da circunferência da parede 
torácica e deslocamento para 
cima do diafragma. Essas 
alterações resultam em dimi-
nuição do volume residual e 
aumento do volume corrente 
e aprisionamento de ar, dimi-
nuição ligeira da resistência 
das vias aéreas, capacidade 
de difusão estável, aumento 
da ventilação por minuto e 
aumento da quimiossensibi-
lidade ao dióxido de carbono, 
resultando em quadro de 
dispneia fisiológica (descon-
forto respiratório) e alcalose 
respiratória.

 Além disso, durante a 
gravidez, o trato respiratório 
superior tende a ficar ede-
maciado por um alto nível de 
estrogênio e 18 progesterona, 
e a expansão pulmonar restri-
ta torna a gestante suscetível 
a patógenos respiratórios.

 A transmissão do SAR-
S-CoV-2 pode ocorrer pelo 
contato direto, indireto ou 
próximo com pessoas in-
fectadas. O contágio direto 
ocorre através das secreções 
respiratórias expelidas con-

tendo gotículas e aerossóis 
contaminados pelo vírus, 
que, transportados pelo ar, 
podem alcançar a mucosa 
oral, nasal ou ocular de pes-
soa suscetível, enquanto o 
indireto acontece quando ao 
tocar objetos ou superfícies 
contaminadas por gotícu-
las respiratórias o indivíduo 
suscetível em seguida toca o 

rosto, boca, nariz ou olhos. As 
gotículas (partículas de maior 
tamanho) e aerossóis (partí-
culas menores), podem ser 
expelidas ao tossir, espirrar, 
falar ou cantar, como também 
através de procedimentos 
médicos, como intubação, 
nebulização e coleta de ma-
terial de via aérea superior e 
inferior.

Devido às alterações fi-
siológicas em seus sistemas 
imunológico e cardiopulmo-
nar, as mulheres grávidas são 
mais propensas a desenvolver 
doenças graves após infec-
ção por vírus respiratórios. 
As gestantes infectadas pelo 
SARS-CoV-2 podem manifes-
tar sintomas mais graves que 
mulheres não grávidas.

  O quadro clínico obser-
vado em pacientes grávidas 
com COVID-19 é amplamente 
variável, desde a ausência de 
sintomas a quadros graves e 
potencialmente fatais.

 Em grande parte dos ca-
sos, o curso da doença cos-
tuma ser leve, mas 20% apro-
ximadamente evolui para for-
mas graves. Os sintomas mais 
frequentes são: febre acima 
de 38ºC (90%), tosse (76%), 
mialgia (44%), expectoração 
(28%), cefaleia (8%), diarreia 
(3%), odinofagia, e em menor 
proporção, dificuldade respi-
ratória e cansaço.

Com essa finalidade, o Mi-
nistério da Saúde recomenda 
o uso da classificação de gra-
vidade do Covid-19, nas ges-
tantes, para que as medidas 
necessárias sejam tomadas. 
Além disso, cinquenta por 
cento das mulheres precisa-
ram antecipar o parto, resul-
tando em uma alta taxa de 
partos prematuros.

Apesar da necessidade 
de ser mantidos os cuida-
dos necessários devido a 
pandemia, a gestante deve 
estar atenta para procurar a 
unidade de saúde onde vem 
sendo acompanhada, para 
que na suspeita de infecção 
pelo COVID 19,as medidas 
necessárias sejam aplicadas, 
para tratamento da gestante e 
seu feto, garantindo uma me-
lhor evolução materno fetal.

Jornada de Pediatria 
começa terça no CHN
O Complexo Hospitalar de 
Niterói (CHN) vai promover, 
nos dias 25, 26 e 27, a 2ª Jor-
nada de Pediatria, mas, este 
ano, o evento vai acontecer 
de forma diferente: será to-
talmente on-line. A jornada 
– que permanece gratuita – é 
voltada para os profissionais 
de saúde, e os participantes 
assistirão às palestras pela 
plataforma Zoom, sempre 
das 18h às 20h30. As ins-
crições já estão abertas e 
podem ser feitas pelo site 
www.jornadapediatria.com.
br, no qual também está a 
programação completa.

Imunização, Covid-19 e 
câncer infantil são alguns 
dos assuntos que serão abor-
dados pelos profissionais re-
nomados do setor, internos 
do CHN e externos, como 
o doutor Alberto Chebabo, 
especialista reconhecido 
em infectologia. O objetivo é 
estimular a troca de informa-
ções e o debate técnico-cien-
tífico, visando a atualizações, 
novas indicações, tratamen-
tos e diagnósticos na área.

Segundo a médica Chris-
tine Tamar, coordenadora da 

Pediatria do CHN, o evento 
é, sobretudo, uma oportuni-
dade de atualizar e melhorar 
ainda mais o atendimento 
pediátrico no Brasil. 

“Promover discussões e 
debates que tragam reflexões 
sobre novas condutas e abor-
dagens é fundamental para 
alcançarmos, cada vez mais, 
uma assistência mais precisa 
para o público pediátrico, 
proporcionando qualidade 
de vida e permitindo que 
crianças se desenvolvam 
com mais saúde”, afirma a 
médica.

A Área de Pediatria do 
CHN foi desenvolvida es-
pecialmente para cuidar de 
forma integrada e acolhe-
dora do paciente, desde a 
prevenção até as orienta-
ções pós-cirúrgicas de um 
procedimento de alta com-
plexidade. O serviço conta 
com emergência exclusiva, 
equipe multidisciplinar e 
corpo clínico especializado 
em onco-hematologia pediá-
trica; transplante de órgãos 
e medula óssea; cardiologia 
com cirurgia cardíaca; ser-
viço de via aérea e trauma 
pediátrico.
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Gestantes infectadas pelo SARS-CoV-2 podem manifestar sintomas mais graves que mulheres não grávidas

Faetec começa a distribuir 
cestas de alimentação 
A partir desta semana, a Fun-
dação de Apoio à Escola Técni-
ca (Faetec), instituição vincu-
lada à Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Secti), começa a distribuir kit 
alimentação para os estudan-
tes matriculados na Educação 
Básica. Mais de 3 mil cestas 
serão entregues, na primeira 
remessa, às famílias cadas-
tradas como hipossuficientes 
(renda muito baixa).

“O objetivo é contribuir 
na segurança alimentar dos 
alunos até que as aulas presen-
ciais retornem, uma vez que as 
atividades permanecem remo-
tas como medida de segurança 
contra a covid-19. Temos ciên-
cia da urgência que as famílias 
têm de receber os kits. Por isso, 
o nosso empenho em oferecer 
esse benefício”,  enfatiza João 
Carrilho, presidente da Faetec.

 Serão atendidas priorita-
riamente as famílias incluídas 
no Cadastro Único (CadÚni-
co), utilizado para programas 
sociais do Governo Federal, 
como Bolsa Família. A logística 
de distribuição será definida 
pelas escolas, com a convo-
cação dos responsáveis para 
a retirada das cestas por meio 
de agendamento, para que 
não cause aglomeração e com 
o distanciamento necessário 
das pessoas que estão no local.

Segundo a Faetec, a depen-

der da quantidade de estudan-
tes atendidos, a ação poderá 
ser realizada em dias e turnos 
diferentes. O kit é composto 
por gêneros alimentícios que 
possam reforçar a alimenta-
ção dos alunos em casa. Cada 
cesta pesa cerca de 17 quilos e 
tem 83 itens, entre eles: arroz, 
feijão, leite, óleo, suco, biscoito 
e bolo.

“A distribuição desses kits 
de alimentação é uma ação 
que vai contribuir para mi-
nimizar os efeitos sociais e 
econômicos causados pela 
pandemia. Desse modo, nos-
sos alunos e suas famílias terão 
um importante reforço para 
colocar comida à mesa. Esse 

momento é de união, sobre-
tudo, para ajudar quem mais 
precisa”, destacou o secretário 
de Estado de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Dr. Serginho.

Cestas básicas Niterói- O 
calendário de distribuição de 
cestas básicas pela Prefeitura 
de Niterói começa nesta se-
gunda-feira (24) e vai até sex-
ta-feira (28). Na segunda, será 
feita a entrega para pessoas 
com as iniciais dos nomes de 
A até C. No dia 25, para quem 
tem a letra inicial do nome de 
D até I, e no dia 26, de J até L. 
No dia 27, a distribuição acon-
tece para aqueles com iniciais 
de M até P, e fechando o cro-
nograma no dia 28, recebem as 

pessoas com nomes de Q até Z.
Tem direito ao benefício as 

famílias em situação de vul-
nerabilidade social e risco de 
desnutrição e que não fazem 
jus de nenhum outro progra-
ma de mitigação dos impactos 
financeiros da pandemia do 
novo coronavírus. A distri-
buição será no Ciep Professor 
Anísio Teixeira, no Fonseca, e 
no Ciep Esther Botelho Ores-
tes, no Cantagalo.

A lista com o nome dos 
beneficiários e o local onde 
devem buscar a cesta está dis-
ponível no Portal da Transpa-
rência da Prefeitura de Niterói, 
no link https://transparencia.
niteroi.rj.gov.br/#/cms/48. 
A entrega será realizada de 
acordo com a letra inicial do 
nome para acontecer de forma 
segura e organizada, evitando 
aglomeração.

“As equipes da Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social realizaram o cadastro 
destas pessoas e estão fazen-
do a distribuição. São cerca 
de oito mil cestas distribuídas 
por mês. É muito importante 
as pessoas seguirem as da-
tas e horários estabelecidos 
para evitar aglomerações nos 
pontos de entrega”, enfati-
zou a secretária municipal de 
Planejamento, Orçamento e 
Modernização da Gestão, Ellen 
Benedetti.

Entrega será a partir desta semana para estudantes da Educação Básica
Divulgação

Mais de 3 mil cestas serão distribuídas às famílias na primeira remessa

Inscrições estão 
abertas e podem 
ser feitas pelo site 
do evento, que 
também tem a 
programação

Evento vai até 
dia 27 e será 
realizado este 
ano de forma 
on-line. Jornada 
é gratuita

Grávidas são 
mais propensas 
a  doenças 
após infecção 
por vírus 
respiratórios
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FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

COND. PGTO DO LEILÃO:

31/05/2021
SEG - 10h | ONLINE

banco.bradesco/leiloes

Edital completo, descrição 
e fotos dos imóveis no site.

51 3535.1000
51 99537.5119

Liliamar Pestana Gomes
Leiloeira Oficial | JUCISRS 168/00

Rio de Janeiro/RJ
Sala comercial c/ área priv. estimada de 311m².
Av. Rio Branco, 89, Salão 1202 - Ed. Manhattan Tower.
B. Freguesia da Candelária (In loco Centro).
4 vagas de garagem c/ áreas priv. de aprox. 15m² cada.
Av. Rodrigues Alves, 173 - vagas nos 119, 333, 334 e 335.
Edifício Ana - B. Freguesia de Santa Rita (In loco Centro).
Lance Mínimo: R$ 2.160.360,00

LEILÃO DE IMÓVEIS
RIO DE JANEIRO/RJ
SÃO PAULO/SP
IBICOARA/BA

- À vista c/10% de desconto;
- Parc. c/ sinal e o saldo em
  até 12, 36 ou 48x (exceto
  lotes 2 e 3).
Comissão de 5% à Leiloeira.

leiloes.com.br
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Estudos comprovam a importância da matemática em várias áreas do saber

Professora da UFF é 
referência em pesquisas
A professora Cecília de Souza 
Fernandez, do Departamento 
de Análise do Instituto de 
Matemática e Estatística da 
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), foi homenagea-
da pelo site “Cultura UOL” 
por ser uma das profissionais 
brasileiras que fazem histó-
ria em áreas consideradas 
“masculinas”. Na instituição 
federal, a cientista também 
é referência em pesquisas 
multidisciplinares que unem 
o raciocínio matemático a 
diversas áreas como Biologia, 
Farmácia e Medicina.

A matemática está pre-
sente no dia a dia de todo. 
É uma ciência que relaciona 
lógica com situações práticas 
habituais, buscando cons-
tantemente a veracidade dos 
fatos por meio de técnicas 
precisas e exatas. Ciente do 
seu caráter multifuncional 
e investigativo, a docente 
afirma que os pesquisadores 
que atuam nessa área, assim 
como ela, estão dispostos não 
só a conhecer os problemas 
de outras áreas como a esta-
belecer parcerias em busca 
de soluções conjuntas. 

“Trabalho com profissio-
nais de diferentes campos 
acadêmicos, como médicos, 
biólogos, farmacêuticos e 
historiadores. Também inte-
rajo com outras instituições, 
criando pontes de comuni-
cação entre a matemática, 
as pesquisas da área na UFF 
e cientistas de outras comu-
nidades acadêmicas. Tenho 
muito orgulho dessa intera-
ção com pessoas de outras 
formações profissionais, pois 
estou sempre aprendendo 
coisas novas e isso me motiva 
profissionalmente”, pontua 
Cecília.

Em conjunto com o Ins-
tituto Nacional do Câncer 
(INCA), a docente desenvolve 
a pesquisa intitulada “Estudo 
das Alterações Cito-Molecu-
lares em Rabdomiossarcoma 
visando sua correlação com 
aspectos clínicos e histopato-
lógicos: avaliação como bio-
marcadores de prognóstico”. 

A cientista enfatiza que a 
pesquisa clínica depende de 
medições quantitativas. Im-

pressões, intuições e crenças 
são importantes na medicina, 
mas é fundamental que este-
jam acompanhadas de uma 
base sólida de informações 
numéricas. 

Cecília afirma que esse 
suporte da matemática per-
mite uma comunicação mais 
precisa entre profissionais 
da área da saúde, bem como 
uma estimativa de erro. “Des-
fechos clínicos, sintomas 
ou comprometimento fun-
cional podem ser contados 
e expressos em números. 
Na maioria das situações, 
o diagnóstico, o prognósti-
co e os resultados do trata-
mento são incertos para um 
paciente individualmente. 
Uma pessoa experimentará 
um resultado clínico ou não. 
Portanto, a previsão precisa 
ser expressa através de um 
modelo de probabilidade. Na 

pesquisa com o instituto, uso 
modelos estatísticos para re-
solver questões relacionadas 
à pesquisa clínica de doenças 
oncológicas”.

A professora também in-
tegra dois projetos de exten-
são sobre a atuação da mu-
lher na ciência. Um deles é o 
“Mulher e Ciência no Estado 
do Rio de Janeiro: Desafios 
e Conquistas”, desenvolvido 
na Pós-Graduação em On-
cologia do INCA. Segundo 
ela, “um produto importante 
em relação a essa iniciativa é 
que ministramos uma disci-
plina para os estudantes de 
pós-graduação do instituto 
abordando pela primeira vez 
a trajetória de mulheres cien-
tistas em diversos campos do 
conhecimento”. 

O outro projeto é o “Mu-
lheres na Matemática”, que 
visa divulgar a história de 
mulheres que trabalharam 
em diferentes subáreas da 
Matemática. O trabalho é 
desenvolvido no Instituto 
de Matemática e Estatística 
da UFF, com o objetivo de 
atrair jovens alunas para a 
carreira e promover a divul-
gação de trabalhos científicos  
de alto nível realizados por 
profissionais brasileiras da 
área.

Divulgação /UFF

A professora Cecília Fernandes é destaque em área considerada “masculina”

 Cecília 
Fernandez é do 
Departamento 
de Análise do 
Instituto de 
Matemática e 
Estatística 

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Se procuramos, verdadeira-
mente, pelo berço do Brasil, 
tal como o conhecemos 
hoje, com toda a diversida-
de cultural e demográfica, 
a nossa busca levar-nos-á 
até Salvador da Bahia, de 
seu nome próprio: São Sal-
vador da Bahia de Todos os 
Santos, a primeira sede da 
administração portuguesa 
no país e o centro da cultura 
afro-brasileira. 

São Salvador situa-se em 
território peninsular, aden-
trando o Oceano Atlântico 
e defronte ao continente 
africano; pela sua situação 
geográfica, desempenhou 
um papel de extrema im-
portância, na proteção dos 
regiões e populações na 
Bahia de Todos os Santos. 

Uma das primeiras cidades 
planeadas do mundo, o 
centro histórico está reple-
to de construções, datadas 
do século XVII ao XX, e 
que evocam a arquitetura 
colonial portuguesa: desde 
a urbanização, o calceta-
mento das ruas, ao estilo 
e materiais utilizados na 
construção das moradias, 
edifícios administrativos, 
bem como monumentos – 
extraordinariamente bem 
conservados, os quais con-

cederam à cidade o título de  
Património Mundial, pela 
UNESCO.

Povoada por indígenas, eu-
ropeus e africanos, a cidade/
município encontrou na mul-
tietnicidade o mote para a 
criação e o desenvolvimento 
de expressões artísticas e cul-
turais insignes, como sejam a 
música, a dança, a gastrono-
mia e a literatura. Esta cidade 
trouxe à nascença e instruiu 
grandes nomes da cultura 
brasileira: Gilberto Gil, Jorge 
Amado, Maria Bethânia, Cae-
tano Veloso e milhentos ou-
tros monumentos humanos.

A diversidade étnica e cul-
tural também pode ser vista 

OPINIÃO

Divulgação

“Basta um sorriso Baiano pra gente entender
O por que do Brasil ter nascido primeiro aqui nesse lugar

Basta um tempeiro Baiano pra gente provar o sabor
Desse povo que ri dá tristeza ao invés de chorar (…)”

João Alexandre Silveira, música “Salvador da Bahia”

“Capoeira, ganzá, berimbau, vatapá e acarajé
Jorge Amado, Zumbi, Castro Alves, Caetano e Caribé

Do outro lado do mundo vem gente pra ver como é que é
Esse tal de sorria, você está na Bahia, meu rei”

João Alexandre Silveira, música “Salvador da Bahia”

António Montenegro Fiúza*

no sincretismo religioso, 
patente por toda a cida-
de, a qual alberga 365 igre-
jas, uma para cada dia do 
ano e, simultaneamente, o 
centro brasileiro ao culto  
dos orixás, da religião can-
domblé.

Salvador da Bahia, centro 
histórico e cultural, palco 
do segundo maior Carnaval 
do Brasil e a maior festa de 
rua do mundo, de acordo 
com Guiness Book, com 
cerca de 3 milhões de ha-
bitantes, com origens étni-
cas variadas é o cenário de 
uma das mais grandiosas 
demonstrações do valor da 
língua comum, na união  
dos povos. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil
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Domingo de decisões em 
São Paulo e Porto Alegre

Neste domingo, quatro gran-
des times do futebol brasileiro 
entram em campo com um 
só objetivo: conquistar seu 
respectivo estadual. São Paulo 
e Palmeiras decidem o Cam-
peonato Paulista, enquanto 
que Grêmio e Internacional 
disputam o título do Gaúcho.

São Paulo e Palmeiras se 
enfrentam no Morumbi, às 
16h, no segundo e decisivo 
jogo da fi nal do Estadual. Após 
um empate sem gols no Allianz 
Parque, as equipes voltam a se 
enfrentar na casa do time com 
campanha na competição.

Não há critério de gol qua-
lificado na final do Paulista. 
Dessa forma, qualquer empate 

no tempo normal levará à deci-
são para a disputa de pênaltis.

O São Paulo entra em cam-
po buscando encerrar o jejum 
de títulos que já dura pouco 
mais de oito anos. A última 
taça do Tricolor foi a Copa 
Sul-Americana de 2012, con-
quistada em dezembro da-
quele ano em cima do Tigre, 
da Argentina.

O Palmeiras vai em busca 
do bicampeonato Paulista, vis-
to que conquistou o estadual 
na temporada passada, ainda 
sob o comando de Vanderlei 
Luxemburgo, batendo o Co-
rinthians.

Já em Porto Alegre, Grêmio 
e Internacional fi cam frente a 

frente mais uma vez. As duas 
equipes entram no gramado 
da Arena do Grêmio, às 16h, 
para a finalíssima do Cam-
peonato Gaúcho e cabe ao 
Colorado reverter a situação do 
Grenal para conquistar o título.

O Tricolor Gaúcho cons-
truiu a vantagem fora de casa, 
por 2 a 1, e agora decide o 
clássico na Arena. Com um re-
trospecto recente amplamente 
favorável, o Grêmio precisa 
de apenas um empate para 
ser mais uma vez campeão 
estadual.

Do lado colorado, Miguel 
Ángel Ramírez busca um equi-
líbrio no novo projeto de fu-
tebol. O espanhol ainda não 

venceu o Grenal e tem oscilado 
- tanto no Estadual, ao perder 
para o Juventude, quanto na 
Libertadores, sendo derrotado 
pelo Táchira.

Dessa forma, a equipe ain-
da busca se estabelecer com a 
ideia de jogo, e quebrar o jejum 
de cinco anos sem conquistar 
o Estadual parece uma grande 
oportunidade, ainda mais 
diante do rival.

Palmeiras busca o bi paulista contra o São Paulo; Grêmio joga pelo empate
Paulo Pinto / São Paulo FC

Palmeiras e São Paulo empataram o primeiro jogo na última quinta-feira

Divulgação / Internacional

Grêmio, atrás do tetracampeonato, tem a vantagem do empate conta o Inter

Niteroiense 
Chay perto do 
Botafogo

O  B o t a f o g o 
tem trabalhado 
nesta semana 
para melhorar 
o elenco visan-
do a Série B do 

Campeonato Brasileiro. Pen-
sando nisso, os Alvinegros 
devem anunciar nos próxi-
mos dias o niteroiense Chay 
como reforço.

O jogador, de 30 anos, foi 
um dos destaques da Portu-
guesa no Carioca. Ele chegará 
por empréstimo até o final 
do ano.

Esta não será a primeira 
vez que Chay vai vestir a ca-
misa do Botafogo. O meia já 
teve passagem pelo Glorioso 
no time de Fut7.

Hudson 
agradece 
apoio do Flu

O volante Hud-
son realizou ci-
rurgia no joelho 
após lesão sofri-
da no Campeo-
nato Carioca. 

A operação no ligamento 
cruzado foi um sucesso e o 
jogador do Fluminense ainda 
não tem previsão de retorno 
aos gramados.

Pelas redes sociais, Hud-
son agradeceu o apoio dos 
torcedores. O volante tam-
bém exaltou o departamento 
médico tricolor.

“A cirurgia foi um sucesso 
graças a Deus. Obrigado a 
todos pelas mensagens. E 
obrigado ao departamento 
médico do Fluminense”.

Romário fala 
sobre Jorge 
Salgado

Nas últimas elei-
ções do Vasco, o 
ex-atacante Ro-
mário, ídolo do 
clube, se mos-
trou favorável 
ao resultado do 

pleito presencial que elegeu 
Leven Siano.

Em entrevista ao “UOL Es-
porte”, o Baixinho considera 
que o segundo pleito, realiza-
do de forma híbrida, on-line 
e presencial, não deveria ter 
sido legitimado.

“As pessoas entenderam 
que sou contra o Salgado. Não 
tenho nada contra ele. Acredi-
to que as intenções dele sejam 
as melhores possíveis. Agora, 
ele perdeu a eleição, que não 
foi legítima”, afi rmou.

Fla busca 
contratação 
de goleiro

A posição de 
goleiro  v irou 
um dos maio-
res problemas 
no elenco do 
Flamengo nos 
últimos meses. 

Multicampeão e ídolo no 
clube, Diego Alves convive 
com constantes lesões mus-
culares e faltam substitutos 
à altura.

No Brasileirão de 2020, o 
jovem Hugo Souza assumiu 
a posição durante um surto 
de covid-19 no elenco, mas 
falhas fizeram ele perder a 
posição.

Rogério Ceni está de olho 
no goleiro Felipe Alves, do 
Fortaleza, ex-clube do técnico 
rubro-negro.

Jogos no 
Morumbi e na 
Arena do Grêmio 
começam às 16h


