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Leste Metropolitano 
gera novos empregos

Niterói, São Gonçalo e Maricá são os municípios com os melhores desempenhos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E AGROPECUÁRIA EM RECUPERAÇÃO

Politraumatismo: 
acidentes geram 
estatísticas

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

OPINIÃO

LUSOFONIA

Sampa, a 
cidade da 
diversidade

PÁG. 6

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

LGBTQIA+ 
rola neste 
domingo
A 25ª edição da parada 
em São Paulo, este ano, 
será virtual e terá como 
tema a questão da Aids. 
Entre os convidados estão 
Pablo Vittar, Majur, Gloria 
Groove e Sandra de Sá.

Sandra 
Pêra canta 
Belchior

PÁG. 8

CULTURA
Reprodução/Youtube

Evento começa a partir das 14h e 
tem Pablo Vittar como convidado

SG terá plano 
diretor de 
arborização

CIDADES\PÁG. 4

Plantio de mudas no Parque Esportivo do Caramujo foi uma das várias açoes promovidas pela Prefeitura de Niterói para renovar a fl ora urbana e buscar o equilíbrio sustentável na cidade
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Niterói promove o plantio de mudas em área urbana
A Prefeitura de Niterói está realizando novos plantios de mudas em diversos pontos da cidade. De janeiro até o dia 21 de maio foram plantadas 
mais de 400 mudas, e para os próximos seis meses, a meta é alcançar mil plantios na área urbana da cidade.
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CHARBEL TAUIL

E agora, qual 
é o plano para 
o comércio? 

PÁG. 4

Niterói amplia o 
ensino híbrido 
nas escolas

CIDADES\PÁG. 3

SG revitaliza 
Av. Presidente 
Roosevelt
A Prefeitura de São Gonçalo está 
revitalizando a Av. Presidente 
Roosevelt, às margens da RJ-
104 e no retorno no bairro de 
Vista Alegre. No pacote de 
intervenções do local, que sofre 
com constantes alagamentos, 
serão realizadas a instalação de 
galerias pluviais, pavimentação, 
sinalização, reforma das calçadas 
e iluminação.
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Divulgação/Prefeitura de SG

Local está recebendo obras de drenagem, pavimentação, sinalização e reforma de calçadas

ESPORTES

Flu busca 
primeira vitória 
no Brasileirão
Após empate na estreia com o 
São Paulo, o Tricolor recebe o 
Cuiabá na manhã de domingo, 
em São Januário.

PÁG. 8

Mailson Santana / Fluminense

A experiência de Nenê pode ajudar ao Flu a vencer seu primeiro jogo no Brasileirão

Vasco tem 
difícil missão 
contra a Ponte
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Quiosques com aglomeração
Sou moradora de Itacoatiara e tenho reparado uma reu-
nião praticamente semanal de pessoas em frente a um dos 
quiosques da praia. A aglomeração ali é grande, não se vê 
uma pessoa com máscara e para completar, música alta 
rolando sem hora para acabar. Isso não está certo, ainda 
mais pelo momento que estamos vivendo.
Sônia Silva

Queda de letalidade por covid-19
Enfim uma notícia que traz esperança no Rio de Janeiro. 
A informação que a letalidade diminuiu no Estado indica 
uma contribuição positiva da vacinação. Não vejo a hora 
de ser vacinado para andar tranquilo por onde eu for.
Marcos Almeida

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

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

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

POR JEFFERSON LEMOS

O mangue em 
exposição
Muitas pessoas associam a 
palavra mangue a um am-
biente sujo, malcheiroso e 
inóspito. Para ajudar a des-
mistificar essas percepções 
e mostrar a relevância desse 
ecossistema para o planeta, 
o Projeto UÇÁ - iniciativa da 
ONG Guardiões do Mar, com 
o patrocínio da Petrobras, por 
meio do Programa Petrobras 
Socioambiental - estreará 
nesta segunda-feira (7) a 
mostra imersiva virtual ‘Do 
Mangue ao Mar’, direto da 
Casa de Cultura de Itaboraí 
para o Youtube, como parte 
das ações em comemoração 
da semana do Meio Ambiente 
e dia Mundial dos Oceanos.

O passeio virtual percorre-
rá quatro módulos: mangue, 
fauna e flora, mar e kids. As 
crianças contarão com um 
módulo só para elas, o Kids, 
onde poderão entender os 
impactos que o lixo descar-
tado incorretamente causa a 
esses ambientes. A exposição 
vai até 28 de julho. 

Portuários são vacinados

No primeiro dia de vaci-
nação contra a Covid-19 
dentro do Porto do Rio de 
Janeiro, nesta semana, 1.535 
trabalhadores portuários 
receberam a primeira dose 
da vacina AstraZeneca/Ox-
ford. A ação, promovida pela 

Divulgação

Prefeitura do Rio de Janeiro 
com o apoio da Companhia 
Docas do Rio de Janeiro 
(CDRJ), empresas arrenda-
tárias dos terminais portuá-
rios e Órgão Gestor de Mão 
de Obra (OGMO), prossegue 
até esta segunda-feira (7).

Projeto estabelece 
prioridade
As concessionárias de servi-
ços públicos essenciais pode-
rão ser obrigadas a priorizar o 
atendimento às pessoas com 
deficiência no Estado do Rio. 
É o que propõe o projeto de 
lei 4.053/21, do deputado 
Sérgio Fernandes (PDT), que 
a Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou nesta semana. 

A medida abrange a insta-
lação e restabelecimento dos 
serviços de energia elétrica, 
água, gás, telefonia e inter-
net. Parentes da pessoa com 
deficiência poderão usufruir 
do atendimento prioritário, 
desde que comprovem que 
moram junto ao beneficiário.

O projeto determina ainda 
que as concessionárias deve-
rão conceder prazo estendido 
para regularização da inadim-
plência e corte dos serviços. 

Deputada cobra 
intérpretes

Correios: créditos 
antecipados

A Comissão da Pessoa com 
Deficiência da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 
formalizou um pedido da de-
putada estadual Rosane Felix 
(PSD) ao governador Cláudio 
Castro (PL) para a presença 
obrigatória de intérpretes de 
Libras, a língua brasileira de si-
nais, nas entrevistas concedidas 
por ele, pelo vice-governador e 
pelos secretários estaduais.

O pedido de Rosane Felix 
foi apresentado em agosto pas-
sado, ainda na época do então 
governador Wilson Witzel, mas 
diante da falta de resposta à 
indicação legislativa 3917/2020, 
a presidência da Comissão da 
Pessoa com Deficiência enviou, 
na semana passada, mais uma 
solicitação, pedindo a adoção 
das providências necessárias.

Integrante da comissão, a 
deputada Rosane Felix justifica 
a necessidade de ampliar a in-
clusão das pessoas surdas, cuja 
população no Estado do Rio 
é maior que 150 mil, segundo 
dados do IBGE. 

Os fornecedores dos Correios 
contam com uma importante 
facilidade: a antecipação dos re-
cebíveis junto à estatal, benefí-
cio concedido para centenas de 
empresas que buscam recursos 
financeiros para melhor gerir e 
manter a sustentabilidade de 
seus negócios.

A operação de crédito dispo-
nibiliza o pagamento de faturas 
em data anterior ao vencimento 
contratual, com a aplicação de 
um desconto sobre o valor do 
crédito - como forma de trazer 
ao valor presente uma obriga-
ção futura da empresa.

Com a iniciativa, os Correios 
visam otimizar os recursos dis-
poníveis em caixa e fomentar a 
parceria com diversos fornece-
dores. Podem se cadastrar todos 
os fornecedores que possuem 
contrato ou autorização de 
fornecimento em vigor. 

Contra os furtos da fiação

Para dificultar o furto de 
cobre e alumínio e identifi-
car os meliantes que fazem 
parte dessas quadrilhas, o 
vereador carioca Márcio Ri-
beiro (Avante), deu entrada 
no PL 347/2021, obrigando 
ferros-velhos a identificar  
vendedores e comprado-
res de sucatas, além da 
procedência do material 
no ato da negociação. Ele 

Divulgação

também apresentou O PL 
352/2021, que determina 
que a instalação de cabos 
e fios aéreos, existente nas 
vias públicas, passem para 
instalação subterrânea, 
pelas concessionárias, em 
até cinco anos.

As propostas bem que 
poderiam ser copiadas 
por vereadores de outros 
municípios. 

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj aprovou nesta se-
mana, em redação final, 
o Projeto de Lei 2.931/17, 
de autoria do deputado 
Eliomar Coelho (PSol), que 
cria o Programa Estadual 
de Medicina Tradicional e 
Complementar/Alternati-
va (MT/MCA).

O texto sinaliza como 
medicina complementar 
acupuntura, homeopatia e 

fitoterapia. “O projeto pre-
tende criar condições para 
integrar técnicas e terapias 
tradicionais e alternativas, 
que vem sendo cada vez 
mais utilizadas como parte 
do tratamento de diversas 
enfermidades, em prati-
camente todos os níveis 
de atenção à saúde, em 
todo o mundo”, justifica  
Eliomar. 

Estímulo à medicina alternativa
Divulgação

A Secretária de Acessibili-
dade de Niterói, Jennifer 
Lynn, visitou nesta semana 
a Pestalozzi de Niterói, 
sendo recebida pelo pre-
sidente Carlos Consídera. 
Além dos ginásios de reabi-
litação e a escola especia-
lizada, Jennifer conheceu a 
Oficina de Órtese e Prótese.

Consídera explicou à 
Jennifer que uma das prin-
cipais causas do abandono 
do tratamento de reabili-
tação se deve à dificulda-
de do transporte público, 
seja ele, ônibus, vans ou 
os veículos do Transporte 
Eficiente. A secretária pro-
meteu tomar providências. 

Transporte para os deficientes
Divulgação

Sala Lilás e Ceam vão utilizar tecnologia assistiva com uso de tablets

Codim melhora a acessibilidade 
no atendimento às mulheres

A Coordenadoria de Políti-
cas e Direitos das Mulheres 
(Codim), em conjunto com a 
Secretaria de Acessibilidade, 
fechou um pacote de ações 
de inclusão para auxiliar mu-
lheres com necessidades es-
peciais a acessarem os equi-
pamentos de atendimento. O 
objetivo é melhorar o acesso 
e a comunicação com esse 
público. A Codim foi o pri-
meiro equipamento público 
a distribuir tablets assistivos 
nos seus equipamentos de 
atendimento como a Sala 
Lilás e o Centro Especializa-
do de Atendimento à Mulher 
(Ceam). Além disso, o Ceam 
está passando por uma ampla 
reforma, revitalizando todos 
os espaços e tornando aces-
síveis com a implantação de 
rampas, piso tátil e a constru-
ção de um banheiro adaptado 
para mulheres portadoras de 
deficiência locomotora.

A Coordenadora da Co-
dim, Fernanda Sixel, destacou 
que esse pacote de acessibi-
lidade é um grande passo na 
melhoria do atendimento e 
no acesso aos equipamentos.

“Essa é uma demanda fun-
damental para nossa Coorde-
nadoria. Algumas mulheres 
deficientes ainda sofrem com 
o analfabetismo da lingua-
gem de sinais e essa ação 

contribuirá com a escrita, 
gravação de vídeos e criação 
de protocolos que as ajuda-
rão no relato dos fatos e no 
atendimento com as nossas 
equipes técnicas. O Ceam e a 
Sala Lilás já cumprem um pa-
pel importante na proteção e 
garantia dos direitos das mu-
lheres e a inclusão, através da 
acessibilidade, vem potencia-
lizar nossas ações, incluindo 
e acolhendo essas mulheres”, 
explicou Fernanda.

No último dia 28, as equi-
pes do Ceam e da Codim par-
ticiparam do primeiro wor-
kshop de Língua Brasileira 

de Sinais (Libras), promovido 
pela Secretaria de Acessibili-
dade. O treinamento ainda 
contou com uma palestra 
de uma convidada surda. As 
funcionárias tiveram contato 
com um material básico da 
língua e a secretaria fará mais 
workshops com as equipes, 
além de um treinamento, 
nas próximas semanas, para 
iniciar a utilização do tablet. 
A assistente virtual que auxi-
liará as atendentes ganhará 
um nome que será escolhido 
pela sociedade civil por meio 
de consulta pública na plata-
forma Colab.

Divulgação

Fernanda Sixel destacou melhoria do atendimento e no acesso aos equipamentos

Campanha 
do agasalho 
começa mais 
cedo este ano
A Campanha do Agasalho co-
meçou mais cedo este ano no 
supermercado Prezunic. Com 
a chegada do frio e a situação 
de pandemia que ainda causa 
dificuldades a muitas famílias, 
a rede já disponibiliza caixas co-
letoras em todas as suas 30 lojas, 
nas quais os clientes podem de-
positar roupas e acessórios que 
serão doados a instituições que 
lidam com pessoas carentes.

Até 27 de junho, todas as 
unidades do supermercado 
contam com caixas de coleta de 
doações próximas às entradas 
das lojas, nas quais quem qui-
ser poderá depositar cobertas, 
calçados e roupas de frio novas 
ou usadas em bom estado. Os 
donativos serão encaminhados 
a instituições que atuam nas 
mesmas regiões onde a rede de 
supermercados mantém suas 
unidades.

Em 2020, a Campanha do 
Agasalho Prezunic arrecadou 
mais de 4 toneladas de cober-
tores, casacos, gorros, meias e 
moletons, entre outros itens. 
Para este ano, a expectativa é a 
de que a quantidade seja ainda 
maior, com a antecipação do 
período de arrecadação dos 
donativos. “Como sempre, con-
tamos com a solidariedade de 
nossos clientes”, afirma Patrícia 
Perez, gerente de Marketing da 
empresa.



Cidades 3Domingo,  6, e segunda-feira, 7/6/2021 ofluminense.com.br

Leste Metropolitano tem salto positivo com destaque para cidades de Niterói, São Gonçalo e Maricá 

Novos postos de trabalho abertos
Levantamento feito pela Fir-
jan, divulgado esta sema-
na através da plataforma 
Retratos Regionais, aponta 
que os municípios do Leste 
Metropolitano (Niterói, São 
Gonçalo, Itaboraí, Maricá, 
Tanguá e Rio Bonito) geraram 
saldo positivo de 2.352 vagas 
de empregos entre janeiro e 
abril de 2021 nos quatro se-
tores econômicos (indústria, 
comércio, serviços e agrope-
cuária). Nos últimos 12 meses 
até abril, esse saldo aumenta 
para 5.540. Niterói (+871), 
São Gonçalo (+732) e Maricá 
(+732)  são os municípios com 
os melhores desempenhos 
em 2021 nestas áreas. Abril, 
inclusive, foi o décimo mês 
consecutivo de saldo positivo 
de contratações na indústria 
da sub-região e o quarto mês 
consecutivo no setor de ser-
viços da mesma área. 

A análise específica da in-
dústria da sub-região mostra 
que o setor gerou 1.723 novos 
postos de trabalho formais 
no acumulado deste ano. 
Novamente, Niterói (+738) e 
São Gonçalo (+699) também 
se destacaram positivamente 
neste período. Os setores que 
impulsionaram este resulta-
do foram a construção civil 
(+697) e a manutenção, repa-
ração e instalação de máqui-
nas e equipamentos (+515).

Análise estadual da indús-
tria - A construção civil flumi-
nense registra saldo de 5.462 
postos de trabalho de janeiro 
a abril deste ano, sendo o 
melhor desempenho entre 
os segmentos da indústria 
do estado do Rio, de acordo 
com análise feita pela Firjan 
a partir da plataforma Retra-
tos Regionais. Montagem de 

instalações industriais e de 
estruturas metálicas (+2.374), 
instalações elétricas (+1.349) 
e construção de edifícios 
(+878) são as áreas com maior 
destaque no segmento.

“A construção civil apre-
senta enorme contribuição 
para o desenvolvimento do 
estado. Diante da impor-

tância, a Firjan inaugurou 
recentemente um centro de 
referência, a mais moderna e 
atualizada unidade de forma-
ção profissional e inovação do 
país, para apoiar toda a cadeia 
produtiva do setor”, ressaltou 
Luiz Césio Caetano, presiden-
te da Firjan Leste Fluminense. 

A análise feita pela Fir-

jan, considerando o saldo 
de contratações e demissões 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), mostra que, ao todo, 
a indústria fluminense abriu 
12.531 postos de trabalho no 
acumulado do ano, incluindo 
o desempenho da extrativa, 
de transformação, construção 
civil e Serviços Industriais 
de Utilidade Pública. A fe-
deração aponta que o bom 
desempenho da indústria 
está disseminado pelo estado. 
Em abril, mesmo diante do 
agravamento da pandemia de 
covid-19, o setor abriu 2.013 
vagas.

O segundo melhor de-
sempenho na indústria flu-
minense de janeiro a abril é 
do segmento de manutenção, 
reparação e instalação de 
máquinas e equipamentos, 
com saldo de 2.280 postos 
de trabalho. O terceiro maior 
saldo na indústria do estado 

do Rio é do segmento de 
confecção de artigos do ves-
tuário e acessórios (+1.597). 
Entre essas áreas, os maio-
res saldos são de confecção 
de roupas íntimas (+947) e  
confecção de peças do ves-
tuário, exceto roupas íntimas 
(+647).

Os segmentos de fabrica-
ção de produtos de minerais 
não-metálicos (+971) e fabri-
cação de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipa-
mentos (+544), bastante im-
pulsionados pela construção 
civil, também estão entre os 
destaques da indústria do 
estado do Rio em 2021.

Considerando todos os 
setores – indústria, serviços, 
comércio e agropecuária - o 
mercado de trabalho flumi-
nense ganhou 32.384 mil 
postos de trabalho neste ano. 
Além do setor industrial, o 
setor de serviços também 
apresenta saldo positivo, com 
20.325 vagas, puxado pelas 
atividades de atenção à saúde 
humana (+5.587), serviços 
para edifícios e atividades 
paisagísticas (+3.102) e ad-
ministração pública, defesa e 
seguridade social (+2.753). A 
agropecuária (+797) também 
tem saldo positivo. O comér-
cio (-1.269) fechou vagas em 
2021.

Indústria, 
comércio, 
serviços e 
agropecuária 
têm criado vagas 
de emprego

Agência Brasil/Arquivo

Levantamento da Firjan mostra que o Leste Fluminense gerou 2.352 vagas de empregos entre janeiro e abril de 2021

SG faz ações contra 
o trabalho infantil
A Secretaria de Assistên-
cia Social de São Gonçalo, 
através do Programa de 
Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) - integrante 
da Proteção Social Especial 
da SEMAS - promove, entre 
os dias 8 e 11 de junho, a 
Semana da Erradicação 
do Trabalho Infantil, com 
diversas ações estratégicas 
que tem como proposta 
atividades de conscientiza-
ção do trabalho infantil no 
município.

Uma equipe específica 
e especializada em abor-
dagem infantil desenvolve 
ações de abordagem social 
a crianças e adolescentes 
em trabalho infantil no ter-
ritórios de São Gonçalo, em 
especial nos pontos críticos 
revelados pelo mapeamen-
to de risco social. Confira a 
programação de atividades 
de conscientização. 

Na terça-feira (8), das 
10h às 12h, acontece a aber-
tura oficial da Semana com 

uma ação de visibilidade e 
conscientização em frente 
ao Prédio do Relógio, em 
Alcântara. Às 13h, a  Praça 
Doutor Luiz Palmier (Praça 
da Marisa), no Centro, rece-
be ações com confecção de 
camisas, oficinas de brinca-
deiras antigas e exposição 
de desenhos.

Na quarta (9), às 9h, 
acontecerá uma roda de 
conversa com o tema “Agir 
agora para acabar com o 
Trabalho Infantil”, no audi-
tório da Guarda Municipal, 
localizado na sede da Secre-
taria de Assistência Social, 
no bairro Venda da Cruz.

Na quinta (10), a secreta-
ria promove o evento online 
“Trabalho CMDCA E CT 
Infantil, pandemia e direito 
a educação”.  

E para encerrar a progra-
mação, na sexta-feira (11), 
às 9h, acontecerá o seminá-
rio “Todos contra o trabalho 
Infantil”, na Câmara de Ve-
readores de São Gonçalo.

Ação previne contra 
incêndios florestais
O Corpo de Bombeiros (CB-
MERJ) lança, nesta segun-
da-feira (7), 11h, a Operação 
Extinctus, no Complexo de 
Ensino e Instrução Coronel 
Sarmento, em Guadalu-
pe. A corporação vai atuar 
pelo quarto ano consecu-
tivo de forma preventiva 
no combate aos incêndios 
florestais do Estado. Para 
intensificar a iniciativa, o 
CBMERJ vai receber - com 
investimentos de cerca de 
R$ 12 milhões do Estado - 
80 viaturas do tipo pick-up 
automáticas, com tração 
4x4, que acessam os mais 
diversos terrenos. Esta será 
a primeira entrega de re-
cursos de Cláudio Castro, 
adquiridos com verbas do 
Estado (Taxa de Incêndio), 
no cargo titular de gover-
nador.

A Operação Extinctus 
contará com um reforço 
especializado de militares 
treinados para atuar, espe-
cificamente, nos incêndios 
florestais. Helicópteros, 

caminhões de transporte de 
tropa e viaturas do tipo au-
to-bomba, com capacidade 
para atuar em qualquer 
tipo de cenário, também 
estarão disponíveis para as 
ocorrências. 

“A chegada das viaturas 
é fundamental para que 
possamos responder com 
maior rapidez e proativi-
dade em casos de fogo em 
vegetação, comum em áreas 
acidentadas. Os veículos 
agilizam a chegada a locais 
de difícil acesso, evitando 
que o incêndio se alastre e 
ganhe maiores proporções”, 
ressalta o secretário de Esta-
do de Defesa Civil e coman-
dante-geral do CBMERJ, 
coronel Leandro Monteiro.  

Este ano, a operação 
vai contar, ainda, com a 
participação de agentes 
das Regionais de Defesa 
Civil (Sedec-RJ/REDEC), 
que notificarão os respon-
sáveis por áreas com peri-
go iminente de incêndios  
florestais.

Niterói está prosseguindo com 
implantação do ensino híbrido

A Secretaria Municipal de Edu-
cação e a Fundação Municipal 
de Educação vão prosseguir 
com a implantação do ensino 
híbrido no município. Cinco 
escolas reabrem para as aulas 
presenciais nesta segunda-fei-
ra (7) e mais duas unidades 
retornam no dia 14. Quinze 
escolas já adotaram o ensino, 
de forma gradual, desde abril. 
A reabertura das unidades se-
gue as regras estabelecidas no 
Plano de Retomada das aulas 
que prevê o distanciamento 
social entre os alunos, uso de 
máscara de proteção obriga-
tória, além de revezamento 
entre os estudantes.

Na próxima segunda-feira 
(7), retornam as escolas E.M. 
Julia Cortines (1° e 5º anos), 
em Icaraí; E.M. Sítio do Ipê 
(1° e 5º anos), em Maria Paula; 

E.M. Antineia Silveira Miranda 
(9° ano), no Caramujo; UMEI 
Vale Feliz (1° e 3º anos), no 
Engenho do Mato; e UMEI 
Geraldo Montedonio Bezerra 
de Menezes (GREI 5), em 
Santa Rosa. Já no próximo dia 
14, reabrem a E.M. Prof. Paulo 
de Almeida Campos (1° e 5º 
anos), em Icaraí, e a UMEI Ma-
ria Vitória Ayres Neves (GREI 
5), no Centro.

“Estamos adotando o ensi-
no híbrido com muita respon-
sabilidade, de forma gradual, 
com horários e número de 
alunos reduzidos para a se-
gurança sanitária dos profis-
sionais e estudantes. As aulas 
presenciais estão acontecendo 
em 15 unidades, com proto-
colos rígidos de segurança e 
monitoramento constante de 
toda a comunidade escolar. O 

trabalho é intenso para elevar 
a qualidade educacional do 
município e mitigar os efeitos 
da pandemia”, afirmou o se-
cretário de Educação Vinicius 
Wu.

O presidente da Funda-
ção Municipal de Educação, 
Fernando Cruz, ressalta que 
as unidades da rede já estão 
passando por novo processo 
de sanitização, que é repetido 
a cada três meses, e já foram 
equipadas com materiais de 
segurança individuais e co-
letivos, como álcool em gel, 
sabonete líquido, máscara 
face shield, tapete sanitizante 
e lixeiras com pedal.

“Fizemos obras em diver-
sas unidades para o retorno e 
estamos com um cronograma 
extenso de reforma e ma-
nutenção que será mantido 

ao longo de todo. Queremos 
modernizar e elevar a in-
fraestrutura da rede. Antes de 
reabrir, todas as escolas são 
adaptadas com marcação no 
chão, corredor e salas de aula”, 
completou.

O ensino híbrido não é 
obrigatório para os alunos. As 
aulas presenciais têm duração 
reduzida, de três horas diárias. 
No Ensino Fundamental 1, 
as aulas presenciais ocorrem 
em revezamento semanal, 
separado em dois grupos. Já 
na Educação Infantil, as crian-
ças podem ir à escola todos os 
dias, divididas em grupos, nos 
turnos da manhã ou da tarde.

Cada escola será respon-
sável por limitar o número 
de alunos em sala, com a 
capacidade de até 50% das 
turmas ocupadas.

Município retoma aula em cinco escolas na segunda e em mais duas no dia 14

SG convoca 
beneficiários 
para casa 
própria
A Prefeitura de São Gonça-
lo, por meio da Secretaria 
de Habitação, lançou um 
segundo edital de con-
vocação para finalizar o 
chamamento dos benefi-
ciários para a aquisição da 
casa própria, no período de 
7 a 22 de junho.

A convocação é referen-
te ao empreendimento ha-
bitacional Campo Belo 1 e 
2, do programa Casa Verde 
e Amarela, em Marambaia, 
que irá beneficiar 500 famí-
lias e está em fase final de 
construção, dependendo 
apenas de alguns detalhes 
e ajustes.

Os convocados deverão 
comparecer à  Secreta-
ria de Habitação, na Rua 
Doutor Porciúncula, 395, 
na Venda da Cruz (Antigo 
3ºBI), de 9h às 12h, e de 13h 
às 16h, restritamente nos 
dias determinados para 
cada grupo.

São Gonçalo e Marinha retomam programa em escolas do município

Garantindo juntos um futuro 
melhor através do esporte

Proporcionar um futuro me-
lhor para estudantes da rede 
municipal de ensino através 
da prática de esporte. Esse é o 
objetivo do Programa Forças 
no Esporte (Profesp), uma 
vertente do Programa Segun-
do Tempo, desenvolvido pelo 
governo federal e realizado 
pelo Ministério da Defesa. 
Em São Gonçalo, o programa 
é realizado pela Marinha, 
para atender a crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social.  

O prefeito Capitão Nelson 
recebeu, na última semana, 
representantes da Base de 
Fuzileiros Navais da Ilha das 
Flores, para restabelecer a 
parceria do Profesp, que irá 
viabilizar o transporte dos 
alunos de escolas municipais 
atendidas pelo programa até 
a base militar.

“Toda parceria que venha 
a beneficiar os alunos de São 
Gonçalo sempre vai ser de 

interesse da Prefeitura. Vamos 
providenciar o transporte 
para que o programa seja re-
tomado o quanto antes”, disse 
o prefeito Capitão Nelson.

Suspenso desde março de 
2020 por conta da pandemia, 

o programa será retomado 
inicialmente na Escola Mu-
nicipal Visconde de Sepetiba 
e no Colégio Municipal Pre-
sidente Castelo Branco, com 
prática de esportes para alu-
nos de 12 a 17 anos de idade.

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito Capitão Nelson recebeu representantes da Marinha esta semana
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Um momento estratégico

Charbel Tauil Rodrigues*

Gradualmente, vai avançando o 
plano de vacinação da popula-
ção. E após mais de um ano de 
pandemia, pode-se dizer que a 
imensa maioria das pessoas, ao 

menos aqui em Niterói, já intro-
jetou razoavelmente comporta-
mentos básicos (e necessários) 
tais como o uso de máscaras, a 
constante assepsia das mãos e a 
manutenção do distanciamento 
social. É claro que ainda esta-
mos todos navegando em mares 
perigosos, que a qualquer mo-
mento podem se tornar terríveis 
e fatais. Mas estamos indo em 
frente. Precisamos ir em frente.

Na verdade, nós, empreen-
dedores locais,  precisamos 
tanto seguir em frente que 
temos urgência em saber o 
que a prefeitura municipal 
tem a propor para fomentar o 
desenvolvimento econômico 
de Niterói, a curto prazo que 
seja. O Poder Público tem im-
portância e responsabilidade 
fundamentais para que setores 
como Comércio, Serviços, Tu-
rismo e Cultura, por exemplo, 
possam ir renascendo na cidade. 
Mas qual é o projeto para isto? 
Aliás: existe algum projeto para 

isto?  Até agora, não sabemos. 
Infelizmente, a administração 
municipal tem se mantido sur-
da às vozes que não sejam dos 
aduladores de plantão. Sem a 
necessária ampla interlocução 
com a sociedade, providências 
são decididas a portas fechadas, 
tornando-se conhecidas apenas 
quando já são fatos consuma-
dos, através de “lives” que não 
permitem o contraditório.

Mas essa prática vai ter que 
acabar. E rápido. Agora mesmo, 
o Sindilojas está requisitando, 
junto à Comissão de Desenvol-
vimento Econômico da Câmara 
Municipal, a convocação de 
uma Audiência Pública, na qual 
os representantes da Prefeitura 
terão que revelar o que têm em 
mente para a cidade. O que eles 
pensam em fazer para resgatar o 
desenvolvimento do Centro, por 
exemplo? Se existe previsão de 
algo, quantas e quais ações estão 
planejadas? O investimento será 
de quanto? Quais as previsões 

de início e de término de cada 
etapa?

É importante destacar que 
nem tudo se resume a obras ou 
melhorias urbanísticas. É ne-
cessário resgatar um mínimo de 
alegria (de autoestima, mesmo) 
dos moradores de Niterói. Isto 
é possível com a montagem e 
execução de uma consistente 
agenda de eventos como peque-
nas intervenções artísticas - mú-
sica nas esquinas, por exemplo 
- e atividades públicas de lazer, 
sempre de forma a evitar aglo-
merações de público.

Agora mesmo, que estamos 
prestes a chegar ao segundo 
semestre, que tal a prefeitura 
deflagrar uma grande ação coor-
denada de várias secretarias, de 
forma a tornar o final de 2021 
um pouco mais agradável que 
seja? Ruas ornamentadas, ilu-
minação diferenciada, anúncios 
nas mídias da cidade estimulan-
do a que todos deem preferência 
às lojas e aos produtores locais 

- enfim, algo que proporcione 
um novo alento para todos, 
ainda mais depois que estabe-
lecimentos de Comércio e de 
Serviços tiveram que ficar de 
portas fechadas devido à pande-
mia. Afinal, para uma prefeitura 
enriquecida pelos fartos royal-
ties do petróleo, o Natal tem a 
obrigação de ir além de uma 
bela árvore iluminada na curva 
entre São Francisco e Charitas.

Agora é um momento estra-
tegicamente fundamental para 
se pensar e debater ideias para 
os rumos a seguir. O Sindilojas 
se mantém pronto a colaborar 
e debater com as autoridades 
municipais, tendo como com-
promisso maior o desenvolvi-
mento econômico e social de 
nossa querida cidade. 

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Já foram plantadas mais de 400 mudas. Ideia é renovar a flora urbana e buscar o equilíbrio sustentável 

Niterói: mais mil novas árvores
Visando avançar na preser-
vação dos ecossistemas e na 
construção de uma cidade 
cada vez mais sustentável, a 
Secretaria Municipal de Con-
servação e Serviços Públicos 
(Seconser) de Niterói está 
realizando novos plantios de 
mudas em diversos pontos da 
cidade. De janeiro até o dia 
21 de maio foram plantadas 
mais de 400 mudas, e para os 
próximos seis meses, a meta é 
alcançar mil plantios na área 
urbana de Niterói.

A secretária municipal 
de Conservação e Serviços 
Públicos, Dayse Monassa, 
lembra que de 2016 a 2020, a 
Seconser promoveu mais de 
4.200 plantios de árvores na 
cidade.

“Nos últimos anos, Nite-

rói vem renovando sua flora 
urbana com indivíduos ar-
bóreos escolhidos a partir de 
suas características e capaci-
dade de interação com o meio 
urbano. As ruas e avenidas 
vêm recebendo novas golas 
e canteiros com diferentes ti-
pos de árvores. Além da nossa 
cidade ganhar em equilíbrio 
sustentável, ela também fica 
muito mais bonita”, afirmou 
a secretária.

A ação mais recente foi o 
plantio de 40 mudas de ipês 
no Parque Esportivo do Cara-
mujo. O biólogo da Seconser, 
Alexandre Moraes, explica 
que esta iniciativa faz parte 
de um calendário florístico.

“Os ipês e suas floradas 
darão novas cores à chegada 
do Parque Esportivo do Cara-

mujo. São cinco espécies que 
marcarão presença sempre 
colorindo de branco, roxo, 
amarelo e rosa o acesso ao 
campo de futebol. Cada ár-
vore vai florescer de forma al-
ternada e vai criar alterações 
de cores na paisagem”, conta 
entusiasmado. 

Esta iniciativa no Parque 
Esportivo do Caramujo con-
tou com a participação de 
integrantes do Jovem EcoSo-
cial e moradores das comu-
nidades do Morro do Céu e 
São José, além da cantora, 
escritora, atriz e moradora 
de Niterói, Mona Vilardo. Ela 
filmou os plantios que fazem 
parte do clipe da sua música 
“Sal da Terra”, lançada no 
sábado (5), Dia Mundial do 
Meio Ambiente.

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

A secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, participa do plantio no Parque Esportivo do Caramujo

Avenidas 
ganham 
benfeitorias 
em SG
 A Prefeitura de São Gon-
çalo, por meio das secre-
tarias de Transportes e de 
Desenvolvimento Urbano, 
iniciou a obra de revitaliza-
ção da Avenida Presidente 
Roosevelt, que fica às mar-
gens da RJ-104 e do retorno 
no bairro de Vista Alegre. 
A intervenção teve início 
com o manilhamento para 
captação de águas pluviais. 
No pacote de intervenções 
do local, que sofre com 
constantes alagamentos, 
serão realizadas a insta-
lação de galerias pluviais, 
pavimentação, sinalização, 
reforma das calçadas e 
iluminação. A previsão de 
entrega é para fevereiro do 
próximo ano. 

“As obras, que com-
preende o retorno da re-
gião do Feijão Carregado, 
irão beneficiar centenas 
de pessoas. Não apenas o 
asfalto, mas todos os  ser-
viços que serão realizados”, 
comentou o secretário de 
Transportes, Fabio Lemos, 
lembrando que o empre-
sariado também será be-
neficiado.

“Esse retorno que esta-
va abandonado, causan-
do transtornos em uma 
importante via de ligação 
com outras cidades do 
Estado. Pelo local, passam 
diariamente dezenas de 
caminhões”, finalizou.

Castração gratuita de 
pets em Niterói
Os tutores de cães e gatos 
de Várzea das Moças, em 
Niterói, poderão castrar gra-
tuitamente seus bichinhos 
de estimação no Castramó-
vel, unidade móvel do Cen-
tro de Controle Populacio-
nal de Animais Domésticos 
(CCPAD) da Prefeitura de 
Niterói. Os interessados po-
derão fazer o agendamento 
na segunda-feira (7) a partir 
das 9h, Ciep 307 (Djanira) 
que fica na Av. Central Ewer-
ton Xavier, Nº 417 - Várzea 
das Moças - Niterói. Serão 
disponibilizadas 150 vagas.

Para o agendamento, é 
necessário levar RG e CPF 
(original e xerox) e com-
provante de residência em 
Várzea das Moças (apenas a 
parte do bairro que fica em 
Niterói). Não serão aceitos 
comprovantes de residência 
de outros bairros e municí-
pios. Não é necessário levar 
o animal no dia da inscrição.

As cirurgias serão realiza-
das de 8 de junho a 2 de julho. 
Cada morador contemplado 
terá direito a uma vaga. Após 
a cirurgia, os animais são 
medicados e liberados para 
se recuperarem em casa.

Para ser castrado no Cas-
tramóvel, o animal precisa 
ter mais do que quatro meses 
e menos do que seis anos; ter 
menos do que 25 quilos; não 
ser obeso e ou extremamen-
te magro. Também não são 
realizadas castrações em cães 
braquicefálicos (Pug, Buldo-
gue, Shitzu, Boxer) e em gatos 

das raças persa ou exótica.
“Estamos realizando o 

trabalho do Castramóvel 
com todos os protocolos de 
proteção contra a Covid-19. 
Nossa meta é chegar, até o 
final do ano, a 1000 cirurgias 
realizadas por nossa unidade 
móvel em diversos bairros 
da cidade”, explicou Marcelo 
Pereira, coordenador de Pro-
teção Animal da Prefeitura de 
Niterói.

O Castramóvel é um ca-
minhão totalmente equipado 
para a realização de cirurgias 
em cães e gatos, atendendo, 
prioritariamente, famílias de 
baixa renda. O equipamento 
conta com sala de prepara-
ção, de cirurgia e pós-cirur-
gia e é administrado pelo 
CCPAD, órgão da Secretaria 
de Meio Ambiente Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade. 
O veículo fica 15 dias em 
cada local. O projeto conta 
com a parceria da Faculdade 
de Veterinária da Universi-
dade Federal Fluminense 
(UFF). A equipe é composta 
por quatro veterinários, um 
anestesista e técnicos.

Município será beneficiado por medida de compensação ambiental

SG terá plano diretor de 
arborização e paisagismo

O município de São Gonçalo 
será beneficiado com a ela-
boração de um plano diretor 
de arborização pública e 
intervenções de paisagismo 
nos principais corredores ur-
banos da cidade. O plano e o 
paisagismo serão executados 
a partir de uma medida de 
compensação ambiental no 
valor de R$ 570 mil pagos ao 
município, por uma empresa 
que está construindo um 
condomínio na Estrada dos 
Menezes, em Alcântara.  

O Plano Diretor de ar-
borização vai realizar um 
diagnóstico completo da 
situação das árvores na ci-
dade, com um estudo pro-
fundo e detalhado que prevê 
identificação, mapeamento, 
marcação e medição das 
espécies vegetais localiza-
das no perímetro urbano de 
São Gonçalo, para planejar 
e ordenar a arborização no 
município.

Esse planejamento vai 
definir regras para novos 
plantios e evitar problemas 
futuros com a arborização, 
como galhos que venham a 
atingir a rede elétrica de alta 
tensão e moradias, e levará 
também em conta, a aces-
sibilidade aos cadeirantes e 
pessoas com dificuldades de 
locomoção.  Será um diag-
nóstico sobre a situação da 
arborização urbana em toda 
a cidade de São Gonçalo.

A requalificação urbana 
e paisagismo dos principais 
corredores viários da cidade 
de São Gonçalo ainda terão 
seus pontos de execução 
definidos, mas irão valorizar 
vias de grande movimen-
tação, como as de acesso à 
cidade.

As compensações ao mu-
nicípio são previstas pela 
aplicação da Lei 713/2017 
e da Lei 773/2017. As leis 
definem regras para plantio, 
poda, transplantio e supres-

são de árvores situadas em 
espaços públicos ou em 
propriedades particulares. 
Os investimentos através 
das compensações devem 
ser realizados em paisagis-
mo, obras de urbanização, 
recuperação e construção 
de equipamentos públicos 
e serviços de infraestrutura 
urbana. Toda a alteração 
provocada ao meio ambiente 
exige que uma compensa-
ção ambiental seja paga ao  
município.

Paisagismo e requalificação urbana irão valorizar as vias de acesso à cidade

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo
Agendamento 
para realização 
do serviço em 
Várzea das 
Moças será nesta 
segunda-feira
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Os riscos do politraumatismo
Por professora Selma Sabrá e professor Aderbal Sabrá e a formanda Gilsara Reis Coutinho Ramos, especial para O FLUMINENSE

O politraumatismo acontece 
em vários tipos de situações, 
como acidentes  de carro, de 
moto, quedas de bicicleta, da 
escada, da laje e  atropela-
mento, dentre outros tipos de 
acidentes. Pode variar desde 
o traumatismo cranioence-
fálico (TCE) que representa a 
principal causa de morbimor-
talidade no mundo, em pes-
soas com menos de 45 anos, 
sendo mais predominante na 
faixa de 15 aos 24 anos.

Esse tipo de trauma é 
mais predominante no sexo 
masculino, na proporção 
de duas ou três vezes mais 
frequente nos homens que 
nas mulheres. Nas vítimas de 
trauma, o TCE está presente 
em 40%, desses indivíduos, 
podendo ter uma evolução 
fatal, dependendo da gravi-
dade do acidente. No Brasil, 
a incidência de TCE vem 
crescendo a cada dia, apesar 
das orientações de não dirigir 
alcoolizado, não usar o celular 
enquanto dirige, dentre ou-
tras medidas de atenção na 
prevenção de acidentes, uma 
vez que pode levar a acidentes 
fatais que pode gerar a morte 
de várias pessoas e também 
sequelas graves.

 Os traumas em geral no 

país representam a principal 
causa de morte em crianças 
e adolescentes, sendo que 
nas crianças o traumatismo 
cranioencefálico represen-
ta aproximadamente 75% 
das mortes. Os acidentes de 
trânsito (automobilísticos, 
ciclísticos, motociclísticos, 
atropelamentos), quedas, 
agressões, lesões por arma 
de fogo, podem levar ao TCE 
e a outras lesões que vão con-
figurar o politraumatismo, 
com fraturas e lesões em di-
ferentes locais. Dentre esses, 
os acidentes de trânsito são 
os principais causadores de 
trauma cranioencefálico, ten-
do uma porcentagem em tor-
no de 60% a 70%. Os acidentes 
de trânsito são os principais 
responsáveis por causar inva-
lidez após traumas mecânicos 
na última década no Brasil.

Os tipos de trauma cra-
nioencefálico são três: trauma 
craniano fechado, trauma 
com abaulamento no crânio 
e fratura exposta. O trauma 
craniano fechado se carac-
teriza por uma fratura sem 
desvio na estrutura óssea, ou 
por não apresentar ferimento 
na calota craniana. Na fratura 
com abaulamento, o osso fra-
turado se encontra afundado 

no crânio, podendo causar 
compressão ou lesão cerebral. 
Na fratura exposta, ocorre 
uma laceração do couro cabe-
ludo e nos músculos pericrâ-
nios, com uma comunicação 
direta entre a parte externa 
do crânio com o parênquima 
cerebral, que representa o te-
cido responsável pela função 
cerebral.

O TCE pode ser classi-
ficado em trauma fechado 
(contuso) ou penetrante. O 

trauma fechado pode estar 
associado a acidentes de 
trânsito, quedas e agressões; e 
o penetrante geralmente está 
relacionado com ferimentos 
causados por armas de fogo 
ou arma branca. A lesão fe-
chada é comum em crianças.

Quanto à morfologia ana-
tômica, podem ser divididos 
em lesões extracranianas, 
intracranianas e fraturas do 
crânio. Podemos observar 
desde lacerações do couro 

cabeludo, hematomas, po-
dendo ser focais ou difusos.  
As fraturas do crânio podem 
ser lineares, cominutivas, e 
com afundamento.

A gravidade pode ser ve-
rificada através da escala 
de coma de Glasgow, e o 
objetivo é registrar o nível de 
consciência de uma pessoa 
após um TCE, avaliando a 
resposta verbal, motora e 
abertura dos olhos. Através 
dessa escala pode-se classi-
ficar o TCE como leve, mo-
derado e grave.  Os traumas 
de crânio considerados leves 
totalizam metade dos casos e 
frequentemente tem uma boa 
evolução e recuperação.

No TCE leve não ocorre 
perda de consciência e os 
pacientes apresentam leve 
alteração mental, juntamente 
com dor de cabeça e tontura, 
mas esses sintomas tendem a 
desaparecer.

O TCE moderado geral-
mente ocorre em vítimas de 
politraumas, apresentam per-
da de consciência e alterações 
neurológicas reversíveis.

No TCE grave os pacientes 
se apresentam inconscientes 
e com comprometimento 
mais severo com perda neu-
rológica. Esses indivíduos 

geralmente estão em coma, 
e com comprometimento de 
outros órgãos.

A lesão primária ocorre 
no momento do trauma, re-
sultando em lesão mecânica 
direta, podendo  ser causada 
pelo mecanismo de impacto 
ou pela aceleração e desace-
leração do cérebro dentro do 
crânio.

A lesão secundária é de-
finida como uma resposta 
fisiológica que se inicia logo 
após o acidente. A resposta 
fisiológica pode levar a altera-
ções sistêmicas e a desordens 
no crânio, podendo gerar 
hipoxemia (diminuição da  
concentração de oxigênio no 
sangue arterial), hipercapnia 
ou hipocapnia (aumento ou 
queda da concentração de 
gás carbônico do sangue), 
hipotensão arterial (queda 
da pressão arterial média), 
aumento da pressão intracra-
niana, alterações de tempera-
tura e do metabolismo.

Em caso de acidente, o 
serviço do Corpo de Bombei-
ros deve ser acionado com 
rapidez, e o paciente enca-
minhado para tratamento 
de emergência em hospital. 
O telefone de emergência do 
Corpo de Bombeiros é 193.

Reprodução do internet

Traumatismo cranioencefálico é mais predominante entre os homens

Projeto de equoterapia ajuda no tratamento de crianças e jovens com deficiência e também gera campeões 

Niterói promove saúde com inclusão
Orientados e treinados pelo 
professor Renato Peixe, 
crianças e jovens com defi-
ciência vêm usando o Parque 
Rural de Niterói para aulas 
de equoterapia e para treina-
mento em competições esta-
duais e nacionais. O projeto, 
ainda em fase embrionária, 
começa a criar uma geração 
de vencedores. Um deles já 
é campeão de Hipismo na 
modalidade paratambor e 
outros já são destaques em 
suas categorias.

Na nova leva de vence-
dores, Gabriel Tortelly, 39 
anos, portador da Síndrome 
de Crouzon, já é campeão 
brasileiro. Ele compete com 
 auxílio de seu treinador por 
conta do comprometimento 
visual imposto pela síndro-
me.

“Ele foi o mais rápido na 
pista e seu rendimento é di-
ferenciado. Esse ano não foi 
possível por conta da pan-
demia da Covid-19, mas no 
futuro as chances dele e de 
outros atletas participarem 

da paralimpíada é muito 
grande”, conta o professor 
Renato Peixe.

Os alunos do Professor 
Peixe fazem parte do projeto 
de equoterapia realizado por 
ele e sua mulher, a fisiotera-
peuta Fernanda Lisboa. Há 
27 anos, o casal tem uma 
escola de equitação no En-
genho do Mato. Há 16 anos 
o casal iniciou o atendimento 
com equoterapia para alunos 
com deficiência,criando o 
embrião para a primeira 
equipe de paratletas do Esta-
do do Rio de Janeiro. O Par-
que Rural, por sua vez, trouxe 
mais estrutura e qualidade 
para as aulas. 

“O vice-prefeito, Paulo 
Bagueira, quando ainda exer-
cia seu mandato como verea-
dor e presidia a Câmara, me 
apresentou o projeto do Par-
que Rural e disse que queria 
o meu trabalho  de equitação 
e equoterapia, integrados ao 
projeto. Além do Gabriel, que 
já é campeão, a atleta Maria 
Clara Lisboa, de 13 anos, é 

de equipes para competições 
estaduais e nacionais de hi-
pismo, inclusive de paratle-
tas, se torne uma realidade.

“Aquela região guarda 
características muito fortes 
com o campo. O Parque re-
presenta criação de empre-
gos, geração de renda, incen-
tivo ao turismo ecológico e 
desenvolvimento de um polo 
gastronômico específico. A 
equoterapia já mostrou os re-
sultados terapêuticos nesse 
tipo de pacientes e a equipe 
do Professor Peixe é fantásti-
ca. A nossa meta é que, após 
a campanha de vacinação, a 
Prefeitura de Niterói dê início 
aos atendimentos da equo-
terapia e aulas de equitação 
para todas as idades e gra-
tuitamente”, disse Bagueira.

Segundo Renato Peixe, o 
tratamento pela equotera-
pia já é coberto por alguns 
planos de saúde por conta 
de seus resultados. Pacientes 
com austismo e síndromes 
de Down e Crouzon são al-
guns dos atendidos pelo 

projeto. Na equoterapia o 
contato do aluno com o ca-
valo e os estímulos passados 
pelo andar dos animais, além 
do tratamento em ambiente 
ao ar livre, são fundamentais 
na evolução. A equoterapia 
busca o desenvolvimento 
biopsicossocial de pessoas 
com deficiência ou com 
necessidades especiais. A 
possibilidade de competir 
esportivamente é outro com-
ponente que gera objetivo e 
quebra de barreiras.

Renato Peixe já atendeu 
alunos da Pestalozzi e da An-
def (Associação Niteroiense 
de Deficientes). No Parque 
Rural há mais de 100 alunos 
cadastrados. O Parque era 
uma obra esperada há mais 
de 40 anos e possui uma 
das maiores pistas cobertas 
para atividades equestres 
do Estado. No local existem 
atividades esportivas, cul-
turais, sociais, ambientais e 
educacionais, em uma área 
de aproximadamente 10 mil 
metros quadrados.

Divulgação

Gabriel Tortelly, portador da Síndrome de Crouzon, é campeão brasileiro

outra promessa nas catego-
rias Jovem B e Junior para 
principiantes”, explica Peixe.

Para Paulo Bagueira, a 
criação do Parque Rural abriu 
novas perspectivas e oportu-

nidades em diversas frentes. 
Agora, a Secretaria de Go-
verno já está empenhada na 
remodelação do projeto, para 
que a equitação e a equote-
rapia, junto com a formação 

Triagem Neonatal vai ser ampliada para detectar novas doenças, passando de seis doenças detectáveis para até 53
Teste do Pezinho é destaque em SG
Um dos primeiros exames 
da vida de um bebê e um 
dos mais importantes. Assim 
pode ser definida a Triagem 
Neonatal, mais conhecida 
como o Teste do Pezinho, que 
tem o Dia Nacional comemo-
rado no dia 6 de junho para 
alertar a população sobre 
a importância da realiza-
ção do exame de prevenção. 
Obrigatório no Brasil desde 
1992, o teste vai ser ampliado 
para detectar novas doenças, 
através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), passando de seis 
doenças detectáveis para até 
53, de forma escalonada, no 
período de um ano. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de São Gonçalo realiza 
pelo SUS o modelo que detec-
ta seis doenças e tem um ano 
para se adequar à nova lei, 

assim como todas as outras 
cidades. A Triagem Neonatal é 
feita a partir de gotas de san-
gue colhidas do calcanhar do 
recém-nascido. Ela deve ser 
feita, preferencialmente, en-
tre o terceiro e quinto dia de 
vida. No município, há nove 
locais para a realização do 
teste, em dias e horários es-
pecíficos, já que os testes são 
realizados por enfermeiros 
e técnicos capacitados pela 
Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae).

“O município realiza uma 
média de 630 exames deste 
tipo por mês. O teste do pezi-
nho é um exame importante 
que serve para determinar se 
a criança nasceu saudável, 
detectando se há alguma 
doença que possa prejudi-
car seu desenvolvimento. 

Com o diagnóstico precoce, 
a família tem como iniciar o 
tratamento, dando mais qua-
lidade de vida e impedindo o 
desenvolvimento de várias 
doenças que, se não tratadas, 
podem levar inclusive à defi-
ciência intelectual”, explicou 
a responsável pela realização 
do exame em São Gonçalo, 
Raquel Vieira. 

Para realizá-lo, os respon-
sáveis devem apresentar cer-
tidão de nascimento do bebê, 
comprovante de residência, 
documento do responsável, 
cartão de vacina e cartão do 
SUS da criança.

Novo Teste - Atualmente, 
o teste do pezinho detecta 
as seguintes doenças: hipo-
tireoidismo congênito; hi-
perplasia congênita de supra 

renal; fenilcetonúria; fibrose 
cística; anemia falciforme e 
deficiência da biotinidase.

O presidente Jair Bolsona-
ro sancionou, no último dia 
26 de maio, projeto de lei que 
amplia o número de doenças 
que podem ser detectadas 
pelo teste do pezinho no 
SUS. Com a nova lei, o exame 
passará a englobar 14 grupos 
de doenças, que podem iden-
tificar até 53 tipos diferentes 
de enfermidades e condições 
especiais de saúde.

O processo de ampliação 
do teste será feito de forma 
escalonada. O prazo para 
inclusão do rastreamento das 
novas doenças será fixado 
pelo Ministério da Saúde. As 
mudanças propostas pelo 
texto entrarão em vigor 365 
dias após sua publicação.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo realiza cerca de 630 exames por mês, em nove locais
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Tecnologia vai trazer expansão da experiência com o patrimônio cultural

Visitações e interações 
com realidade aumentada

Quem nunca jogou “Pokémon 
Go” pelo menos já ouviu falar 
neste famoso joguinho, que 
interage com o mundo real 
a partir da caça às criaturas 
ficcionais, com um aplicativo 
de celular. O mundo moderno 
sugere inovações, que envol-
vem realidade e ficção, por 
meio da tecnologia. E, por 
isso, a Cultura Niterói adere 
ao novo projeto “Salvaguarda 
Digital: Passaporte Ingá-Boa 
Viagem”, que tem a proposta 
de focalizar o desenvolvimen-
to de um game capaz de mu-
dar a forma como as pessoas 
se relacionam com os patri-
mônios culturais da cidade 
e seus territórios, sugerindo 
circuitos de visitação e inte-
rações por meio de realidade 
aumentada.

Ingressando neste passa-
porte, estão o Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói, 
o Museu do Ingá e o Solar do 
Jambeiro, que fazem parte 
do circuito pela proximidade 
entre eles. O primeiro, projeto 
do arquiteto Oscar Niemeyer, 
abriga a Coleção João Satta-
mini e recebe importantes 
exposições e eventos. É con-
siderado um dos principais 

equipamentos culturais do 
país, com projeção interna-
cional, além de ser um dos 
cartões-postais de Niterói; o 
Museu Janete Costa de Arte 
Popular, abrigado num casa-
rão do século XIX, apresenta 
um rico acervo, exposições e 
programações que trazem a 
importância da Arte Popular; 
e o Solar do Jambeiro, antigo 
Palacete Bartholdy, construí-
do em 1872, é tombado pelo 
IPHAN, desde 1974, e abriga 
a Coleção Campofiorito, além 
de promover atividades cultu-
rais diversas.

O projeto foi apresentado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Direitos Culturais (IBDCult) 
e um dos selecionados pelo 
Matchfunding BNDES + Pa-
trimônio Cultural e está na 
campanha de arrecadação, 

que segue até o dia 17 de 
junho, para a elaboração do 
jogo. Importante ressaltar 
que foram 10 projetos sele-
cionados. Destes, 3 são do 
Sudeste, incluindo Niterói, 
com esta proposta. Neste 
financiamento coletivo, para 
cada R$ 1 apoiado na cam-
panha, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) investe mais 
R$ 2 no projeto, o que signifi-
ca triplicar a arrecadação até 
ser atingida a meta inicial da 
campanha, que é de R$75 mil. 
Ou seja, é preciso arrecadar 
R$25 mil para ter êxito. A 
iniciativa é resultado de uma 
parceria com a Sitawi Finan-
ças do Bem e a Benfeitoria, 
plataforma de financiamento 
coletivo que hospeda a cam-
panha.

O jogo prevê tanto um 
tour virtual e imersivo, que 
pode ser feito à distância, 
quanto propõe aos visitantes 
um circuito na proximidade 
dos bairros dentro da lógica 
de passaporte cultural, onde 
cada patrimônio representa 
um ponto de check-in e os 
usuários colecionam ‘carim-
bos’ por onde visitam.

Leonardo Zulluh  / Prefeitura de Niterói

Museu de Arte Contemporânea de Niterói (foto) e mais o Museu do Ingá e o Solar do Jambeiro integram o circuito

Em fase de 
financiamento 
coletivo, jogo 
prevê um 
tour virtual e 
imersivo

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

O imenso Brasil, terra de 
milhentas diversidades e 
pulcritudes sem fim, nos 
fascina e nos inebria; com 
a beleza e a robustez das 
suas cidades, das suas co-
munidades e das belezas 
naturais. E desta feita nos 
deixamos estar em São Pau-
lo, cidade dinâmica, que 
convida ao progresso e ao 
crescimento, mais do que 
à languidez e ao folguedo.

Desde a data de sua fun-
dação, a 25 de Janeiro de 
1554 passando pelo Grito 
do Ipiranga – momento que 
formalizou a independên-
cia do Brasil, ocorrida a 7 de 
Setembro de 1822, até aos 
dias de hoje, a Cidade de 
São Paulo tem desenhado 
um percurso brilhante e 
único, no cenário nacional e 
internacional; sendo, atual-
mente, o principal centro 
empresarial, comercial e 
financeiro da América do 
Sul, possuindo, ainda, o 10º 
maior PIB – Produto Interno 
Bruto, a nível mundial.

Esta é uma cidade de 
números, crescimento eco-
nómico e desenvolvimento 
social, para onde se diri-
gem, anualmente, números 
astronómicos de imigrantes 

e de migrantes. De diversi-
dade cultural incomparável, 
para a Cidade de São Paulo 
se dirigiram, no início do 
século passado, pessoas de 
origem italiana, portuguesa, 
japonesa, espanhola, libanesa 
e árabe; a migração interna é 
feita, principalmente pelos 
nordestinos, que vêm nessa 
urbe, a realização dos seus 
sonhos e a esperança de um 
porvir risonho.

Esta é uma cidade de pes-
soas… dentro de carros im-
portados e de edifícios luxuo-
sos, nos bairros mais simples 

OPINIÃO

Divulgação

“Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João

É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi
Da dura poesia concreta de tuas esquinas

Da deselegância discreta de tuas meninas (…)”

Sampa, Caetano Veloso e Gilberto Gil

“(…)Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto
Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto

É que Narciso acha feio o que não é espelho
E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho

Nada do que não era antes quando não somos mutantes (…)”

Sampa, Caetano Veloso e Gilberto Gil

António Montenegro Fiúza*

e nos ônibus… esta é uma 
cidade de pessoas. Pessoas 
que sonham e que vivem da 
esperança aflita que não lhes 
sai dos olhos; pessoas que 
trabalham para a construção 
dos seus sonhos, sem desâ-
nimo, sem esmorecimento.

Esta é uma cidade diver-
sa, respeitadora das diferen-
ças: de religião, de origem, 
de credo, de orientação se-
xual e de sonhos. 

Esta é uma cidade que 
se marca pela diferença, 
acolhendo a todos, em igual-
dade. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil
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‘LGBTQIA+’ virtual arrecada 
cestas básicas para doação
Neste domingo, a partir das 
14h, acontece a 25ª edição 
da Parada LGBTQIA+, em São 
Paulo. Esse ano será virtual 
e o tema “HIV/AIDS Ame+ 
Cuide+ Viva+” marca os 40 
anos da descoberta da Aids. 
Evento tem como convida-
dos nomes como, Pablo Vit-
tar,  Gloria Groove, Majur e 
Sandra de Sá. Transmissão 
pode conferida no Instagram 
@paradasp. 

A Agência de Notícias da 
Aids vai montar um Cama-
rote Virtual Solidário para 

arrecadar cestas básicas para 
doação à ONGs que atendem 
pessoas com HIV e AIDS em 
estado de vulnerabilidade.

O camarote é um evento 

virtual solidário com sete ho-
ras de entrevistas e três sho-
ws: Rita Benneditto, DJ Tutu 
de Moraes e As Baías. Os es-
pecialistas vão compartilhar 
as últimas novidades sobre 
os avanços no tratamento e 
os desafios que a doença im-
põe. O intuito é trazer maior 
conscientização sobre o vírus, 
tratamento e prevenção. 

A live será pelas redes 
sociais e site da Agência Aids 
com apresentação da jorna-
lista Roseli Tardelli e da drag 
Dindry Buck. 

25ª edição do 
evento é virtual 
e tem como 
tema “HIV/AIDS 
Ame+ Cuide+ 
Viva+”

Belchior por 
Sandra Pêra
Com mais de 50 anos de 
carreira, a maior parte como 
atriz, Sandra Pêra decidiu que 
era hora de voltar ao estúdio, 
38 anos depois de seu único 
solo como cantora, de 1982. 
“Sandra Pêra em Belchior”, 
lançado agora pela Biscoito 
Fino, tem direção musical 
de José Milton e Amora Pêra, 
com repertório inteiramen-
te dedicado às canções de 
Belchior. Álbum tem colabo-
radores ilustres, como Ney 
Matogrosso e Zeca Baleiro.

Último dia
FESTIVAL – O “Festival Luz Del Fuego” acontece, 
neste domingo, com transmissão ao vivo pelo 
Youtube, das 14h às 19h. A edição online promete 
muita música e o debate de temáticas relaciona-
das à presença de mulheres na produção musical.

FILMES – A “Mostra 25 Anos em 25 Filmes” reúne 
nacionais como “Cidade de Deus” e “Minha Mãe 
é uma Peça”, até o dia 29 de julho. As produções 
podem ser conferidas no  https://www.inff.onli-
ne/. Às terças, quintas e sábados, às 20h.

INSCRIÇÃO – Até o dia 2, estão abertas as inscri-
ções para o Programa Oi de Patrocínios Culturais 
Incentivados para todo o Brasil. Onde: www.
oifuturo.org.br. 

Reprodução/Youtube

Evento, começa a partir das 14h, e tem como convidados nomes como Pablo Vittar (foto), Gloria Groove e Sandra de Sá

Divulgação

Em show inédito, gravado em um pequeno tea-

tro nos arredores de Roma, a cantora italiana 
Carla Cocco encerra a nona edição do “Mia 
Cara 2021”. O público poderá acompanhar a 
performance pelas redes sociais do evento. O 
show será acontece neste domingo, às 20h.

Divulgação

Álbum de Sandra contou com participações de Ney Matogrosso e Zeca Baleiro

Atacante 
projeta vida 
dura na 
Libertadores

O Flamengo só 
volta a campo 
pelas oitavas de 
final da Liberta-
dores em agosto. 
No entanto, o cli-
ma de ansiedade 

para os duelos contra o Defen-
sa y Justicia-ARG já pode ser 
sentido pelo elenco.

Tanto que o atacante Bruno 
Henrique projetou o confron-
to contra o time argentino. O 
jogador admitiu que o foco 
será por uma vitória na Ar-
gentina.

“Agora é mata-mata, o 
campeonato vai afunilando e 
só ficam os melhores times. A 
gente vai encarar uma grande 
equipe, que é o Defensa y Justi-
cia. Então, vamos nos preparar 
bem para chegar no dia e fazer 
um grande jogo. Queremos 
vencer o primeiro jogo na casa 
deles e trazer esse resultado 
para o Maracanã. Quem sabe, 
poder reviver aquele 2019 
fazendo dois gols e ajudando 
a equipe do Flamengo”, disse.

O Flamengo ficou do lado 
da chave considerado menos 
complicado. No caminho até 
a decisão, os rubro-negros po-
dem enfrentar Internacional e 
Fluminense, conhecidos dos 
rubro-negros.

Antes disso, os flamenguis-
tas vão focar na Copa do Brasil 
e Campeonato Brasileiro. O 
elenco mira a conquista de 
todos os campeonatos em 
disputa na temporada.

Em São Januário, Fluminense enfrenta o caçula da competição, o Cuiabá

Tricolor busca primeiro 
triunfo no Brasileirão

O Fluminense 
entra em campo 
neste domingo, 
contra o Cuiabá, 
pelo Campeo-
nato Brasileiro. 
O  c o n f r o n t o 

será às 11 horas, em São Ja-
nuário, para preservar o gra-
mado do Maracanã.

Os tricolores vão em busca 
da primeira vitória na compe-
tição. O Flu empatou sem gols 
com o São Paulo, no Morum-
bi, na primeira rodada.

O técnico Roger Machado 
fez mistério com a escalação. 
O comandante afirmou que 
pode poupar alguns jogado-
res visando o duelo de volta 
com o Bragantino, pela Copa 
do Brasil. O certo é que Nino 
e Cazares estão fora, convoca-
dos para as seleções olímpica 
e equatoriana, respectiva-
mente.

No entanto, o treinador 
sabe que uma vitória é fun-
damental para deixar o Flu-
minense entre os líderes do 

Campeonato Brasileiro.
O Cuiabá surpreendeu 

ao demitir o técnico Alberto 
Valentim após o empate com 
o Juventude na primeira ro-
dada. Com isso, Luiz Iubel vai 
comandar a equipe de forma 
interina contra o Fluminense.

Iubel deve promover al-
gumas alterações no Cuiabá. 
O lateral-direito João Lucas 
tem chance de começar como 
titular. Já no meio, o volante 
Auremir pode ficar com o 
lugar de Rafael Gava.

Mailson Santana / Fluminense

O técnico Roger Machado deve poupar alguns jogadores do Fluminense para o confronto contra o Cuiabá 

Vasco visita a Ponte 
Preta em Campinas

He-Man revela ligação 
antiga com Botafogo

O Vasco come-
çou mal a Série 
do Campeonato 
Brasileiro. Neste 
domingo, às 16h 
(de Brasília), os 
cruz-maltinos 

buscam a reabilitação con-
tra a Ponte Preta, no Moisés 
Lucarelli.

A Ponte Preta também 
entra em campo pressionada 
pela derrota na estreia. No 
entanto, os paulistas terão 
a estreia do técnico Gilson 
Kleina.

O Vasco ganhou tranqui-
lidade após vencer o Boavis-

O  B o t a f o g o 
c o n f i r m o u  a 
c h e g a d a  d o 
atacante Rafael 
Moura. O expe-
riente jogador 

será a referência no ataque 
alvinegro na Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

O novo reforço revelou em 
suas redes sociais o paren-
tesco com um dos ídolos do 
Botafogo. Rafael Moura é da 
família de Heleno de Freitas.

“Início de um novo ciclo! 
Novamente na cidade ma-
ravilhosa e em um clube de 
muita tradição. O Glorioso!! 
Botafogo de tantos ídolos e 

ta, pela Copa do Brasil. No 
entanto, os cruz-maltinos 
sabem da importância de 
vencerem neste fim de se-
mana.

O técnico Marcelo Cabo 
mudou a equipe e viu o Vasco 
crescer de produção. Para o 
jogo contra a Ponte Preta, o 
treinador vai mexer na for-
mação.

O zagueiro Leandro Cas-
tán e o meia Marquinhos 
Gabriel voltam após se recu-
perarem de lesão. Com isso, 
Ricardo Graça e Sarrafiore 
voltam a ser opções no ban-
co de reservas.

de uma grande história. Uma 
honra vestir essa camisa de 
tanta representatividade. 
Que sua estrela solitária e a 
minha possam enviar boas 
energias e proteção para que 
ao final do ano possamos 
estar comemorando o nosso 
objetivo. Que eu seja 1 % do 
que foi um parente meu He-
leno de Freitas!!”, escreveu o 
He-Man.

Rafael Moura estava sem 
clube desde o fim do Cam-
peonato Brasileiro, quando 
deixou o Goiás. O Botafogo 
negociou com o jogador no 
início da temporada, mas 
não houve acordo.

Equipe paulista tem uma série de desfalques para o duelo em casa

Palmeiras recebe a Chape

Depois de encaminhar uma 
vaga nas oitavas de final da 
Copa do Brasil, o Palmeiras 
volta as suas atenções para 
o Campeonato Brasileiro. 
Neste domingo, às 18h15 (de 
Brasília), o Alviverde recebe 
a Chapecoense, pela segun-
da rodada do torneio.

E os anfitriões chegam 
para esta partida buscan-
do se recuperar da derrota 
sofrida para o Flamengo na 
estreia da competição. Para 

buscar os três pontos, no 
entanto, o Verdão terá uma 
série de desfalques.

Além das baixas já co-
nhecidas de Marcos Rocha 
e Breno Lopes, em recon-
dicionamento físico, Kus-
cevic e Veron, machucados, 
Weverton, Gustavo Gómez 
e Viña, convocados para a 
disputa das Eliminatórias, 
e Gabriel Menino, que está 
com a Seleção Olímpica, 
Abel Ferreira também não 

deve contar com Danilo. 
O meio-campista sentiu 
a coxa no aquecimento 
da partida contra o CRB e  
deve ficar de fora contra a 
Chape.

Outro fator que preocu-
pa o comandante para este 
duelo é a questão física dos 
seus atletas. Logo após a vi-
tória de 1 a 0 em Maceió, o 
técnico afirmou que alguns 
jogadores chegaram a perder 
até cinco quilos.

Time paulista busca primeira vitória sob o comando do técnico Sylvinho

Corinthians encara o América

Pela segunda rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Améri-
ca-MG e Corinthians se en-
frentam neste domingo, às 16 
horas (de Brasília), na Arena 
Independência. As duas equi-
pes buscam se recuperar de 
recentes resultados ruins e 
conquistar a primeira vitória 
na competição.

Ambos os clubes foram 
derrotados na abertura do 
Brasileirão. Enquanto o Coelho 
perdeu para o Athletico-PR por 

1 a 0, na Arena da Baixada, o 
Timão foi superado pelo Atléti-
co-GO, na Neo Química Arena, 
pelo mesmo placar.

O Corinthians busca seu 
primeiro triunfo com o técnico 
Sylvinho. Sob o comando do 
treinador, o time do Parque 
São Jorge somou duas derrotas 
para o Atlético-GO, ambas em 
casa. Para piorar, o Avinegro 
não marcou gol em nenhuma 
das partidas.

A tendência é que Sylvinho 

promova algumas mudanças 
para o duelo deste domingo. 
O zagueiro João Victor e o vo-
lante Cantillo podem entrar no 
lugar de Raul e Camacho, res-
pectivamente. Já Gabriel deve 
retornar ao time titular após se 
recuperar de dores musculares.

Além de querer triunfar, 
o América também busca 
voltar a marcar gol. O ataque 
do time mineiro passou em 
branco em todos os últimos 
quatro compromissos.


