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Royalties: fundos em 
debate nesta segunda

Investimentos feitos com base nas receitas dos recursos serão discutidos por especialistas

REFORÇO NO CAIXA DE MUNICÍPIOS

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Niterói aposta na cultura para 
amenizar os efeitos da crise 
econômica e da pandemia. A 
Prefeitura de Niterói investiu, 
no primeiro semestre, R$ 20 
milhões no setor cultural. Entre 
as ações, 1.060 trabalhadores 
da área cultural receberam o 
auxílio mensal de R$1.045 pelo 
programa Empresa Cidadã; mais 
de 2.600 microempreendedores 
individuais (MEIs) tiveram 
acesso a subsídio de R$ 500 por 
mês e foi destinado um auxílio 
específico, também de R$ 500, 
para 483 artesãos. A economia 
criativa da cidade teve garantidos 
R$ 1 milhão no Edital de 
Retomada Cultural.

CIDADES\PÁG. 3

Aposta alta 
na economia 
criativa

Obras avançam 
na Região de 
Pendotiba
As obras de drenagem e 
pavimentação da região de 
Pendotiba seguem avançando 
e a previsão é que o trabalho 
seja concluído em setembro. As 
intervenções acontecem em ruas dos 
bairros de Matapaca, Vila Progresso 
e Jardim América. Ao todo, 21 ruas 
serão urbanizadas. O investimento 
da Prefeitura de Niterói neste projeto 
foi na ordem de R$9 milhões.
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Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Obras de Pendotiba

ESPORTES

Brasil estreia 
contra a 
Venezuela
O Brasil inicia sua caminhada 
em busca do bi da Copa América 
neste domingo. A Seleção encara 
a Venezuela, às 18h, em Brasília.

Tite tenta o seu bicampeonato da Copa América no comando da Seleção Brasileira

Flamengo tenta 
manter os 100% 
no Brasileirão

PÁG. 8

Juliette 
canta com 
Gilberto Gil
Gilberto Gil se apresenta 
neste domingo, às 18h. A 
live terá a participação 
especial de Juliette e pode 
ser vista no Globoplay e no 
Multishow.

PÁG. 2

CULTURA

Reprodução/Instagram

Gil e Juliette cantam neste domin-
go, às 18h via Globoplay.

Praça é reformada em Maricá
Orlando de Barros Pimentel, principal área de lazer do Centro, ganha novo piso

CIDADES\PÁG. 5

SG reforma 
abrigos em 
pontos de ônibus
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PANORAMA\PÁG. 2

OPINIÃO

LUSOFONIA

Celebração das 
Comunidades 
Portuguesas
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Divulgação

António Montenegro Fiúza

Reforço na 
acessibilidade 
de Niterói

CIDADES\PÁG. 4 MMA: jovem 
de Niterói é 
promessa 
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Centro de 
Niterói atrai 
moradores

RICHARD SONSOL

CIDADES/PÁG. 4

Lucas Figueiredo/CBF

Dermatite 
atópica e suas 
características

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

Exposição no Museu Janete Costa, no Ingá: prefeito Axel Grael acompanha atividades. A roda cultural de Niterói permanece girando
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CARTA DO LEITOR

Vacinação em Niterói
Muito feliz em saber dessa previsão da Prefeitura de Niterói 
em relação à aplicação das vacinas. Segundo ela, até julho 
as pessoas acima de 40 anos já terão recebido as primeiras 
doses da vacina. Isso representa um avanço significativo 
no processo de imunização no município e dá ainda mais 
esperança de melhora.
Mariana mota

Música alta no Cavalão
Com a pandemia, até tinha melhorado, mas voltou tudo! 
Não precisa nem ser fim de semana, que os bailes aconte-
cem no Morro do Cavalão e a música alta incomoda toda 
a vizinhança. Falta senso e respeito com quem trabalha 
cedo.
Ana Patrícia
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

Museu em forma 
virtual no Rio
Após passar o ano de 2020 
com as atividades suspensas 
por causa da pandemi, o 
projeto Experimente Cultura 
retornou neste mês oferecen-
do visitas virtuais a equipa-
mentos culturais e turísticos 
da cidade do Rio de Janeiro 
para estudantes da rede mu-
nicipal. As inscrições são 
gratuitas e já estão abertas.

Criado em 2018, em dois 
anos de funcionamento o 
projeto promoveu 220 visi-
tas, levando 9 mil estudantes 
a nove espaços na cidade: 
AquaRio, CCBB, Jardim Bo-
tânico, Museu Aeroespacial, 
Museu da Vida, Museu de Arte 
do Rio, Museu do Amanhã, 
Museu Histórico Nacional e 
Planetário da Gávea.

Todas as atividades são 
guiadas e mediadas por pro-
fessores e especialistas, com 
dois meios de visitação. O pri-
meiro é levar a infraestrutura 
tecnológica para a escola ou 
instituição atendida, respei-
tando as normas sanitárias. 

Panorama RJPanorama RJ

Gil e Juliette juntos 
em show virtual 
Gilberto Gil se apresenta 
neste domingo, às 18h. A live 
terá a participação especial 
de Juliette, vencedora do 
BBB 21, e pode ser assistida 
pelo Globoplay e o canal 
Multishow da TV paga. Mas 
para assistir ao show, não 
precisa ser assinante, basta 
acessar o site e criar um ca-
dastro rápido.

O repertório da apre-
sentação está cheio de sur-
presas, mas o público pode 
esperar canções de “OK 

OK OK” (2018), o último 
disco de Gilberto Gil, como 
“Na Real”, “Sereno” e “Uma 
Coisa Bonitinha”. Sucessos 
que marcam os mais de 60 
anos dessa lenda da música 
brasileira não vão faltar na 
apresentação, como “Real-
ce”, “Andar com Fé”, “Aquele 
Abraço”, “Palco” e tantos 
outros.

Além de ter vencido o 
BBB 21, Juliette foi anun-
ciada como embaixadora do 
Globoplay. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘Paixões’
Neste domingo, o #Cultu-
raEmCasa transmite o es-
petáculo “Paixões da Alma” 
com a atriz Cláudia Missura. 
A apresentação acontece às 
21h30 pela plataforma. A 
peça, baseada na obra de 
René Descartes, concentra-
-se na expressividade poé-
tica de suas ideias. Cláudia 
Missura prepara um enso-
pado e dá a receita de como 
se proteger das paixões que 
atacam nossa alma. A dire-
ção é assinada por Marcelo 
Romagnoli.

ZÉ ALEXANDDRE – Neste domingo, às 19h, Zé Ale-
xanddre, vencedor do The Voice+ apresenta clássicos 
como “Bandolins”, “Amor Meu Grande Amor” e “Eu 
Sei que Vou Te Amar”, além de interpretações de can-
ções internacionais, como “You Give me Something” 
e “Love of My Life”, ao lado de suas companheiras na 
competição musical, Zeni Ramos e Ceiça Moreno.

BRUNA LOUISE – O Teatro Riachuelo Rio apresenta, 
neste domingo, Bruna Louise “Em Deslocada”, às 16h 
e 19h. Comediante chega sem papas na língua para 
falar as verdades não ditas do universo feminino e 
quebrar tabus sobre a sexualidade da mulher (e do 
homem também!). Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 
120 e podem ser comprados no site Sympla.

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

Reprodução/Instagram

Gil e Juliette cantam neste domingo, às 18h. No repertório, sucessos

Divulgação

“Paixões da Alma” com a atriz 

Cláudia Missura, no #CulturaEmCasa

Mais postos com 
agendamento
Desde sábado os moradores 
de Niterói podem agendar 
pelo aplicativo Colab a va-
cinação contra covid-19 em 
mais três pontos de imuni-
zação: as policlínicas Sérgio 
Arouca, no Vital Brazil; Carlos 
Antônio da Silva, no Centro; 
e Engenhoca. A prefeitura 
ampliou as opções de pos-
tos com agendamento que 
iniciam o procedimento a 
partir desta segunda-feira 
(14). O agendamento já está 
disponível desde 31 de maio 
para o posto do Campo de São 
Bento, em Icaraí.

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
explica que o aplicativo ajuda 
a organizar e acelerar o pro-
cesso de vacinação. “Vamos 
expandir  o agendamento 
para todos os postos que 
estão vacinando contra a co-
vid-19. Essa medida é muito 
importante, pois evita aglo-
merações, facilita e agiliza o 
andamento da imunização”, 
destaca o secretário. 

Hospital da Mulher é premiado

Referência no atendimento 
especializado a gestantes e 
bebês em casos de média e 
alta complexidade, o Hos-
pital Estadual da Mulher 
Heloneida Studart, em São 
João de Meriti, recebeu o 
Prêmio Dr. Pinotti – Hospi-

Divulgação/Palácio Guanabara

tal Amigo da Mulher. A pre-
miação foi concedida pela 
Câmara dos Deputados e 
é destinada a ações que 
merecem destaque pela 
promoção do acesso e pela 
qualificação dos serviços 
de Saúde da Mulher. 

Investimentos a partir dos royalties 
Os investimentos e aplicações 
feitos a partir de receitas recebi-
das de royalties e participações 
especiais de petróleo serão 
tema de discussão em live que 
acontecerá nesta segunda-feira 
(14), às 9h30, no canal do You-
tube da Secretaria Municipal 
de Fazenda de Niterói (SMF). 
O evento “Fundos de Royalties 
do Brasil” será promovido pela 
SMF, com apoio da Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF) e do Jain Family Institute. 
O evento, que será mediado 
pela secretária de Fazenda de 
Niterói, Marilia Ortiz, e pelo 
professor de economia da UFF, 
Fábio Waltenberg, terá a mesa 
de abertura composta pelos 
prefeitos de Niterói, Axel Grael, 
de Maricá, Fabiano Horta, e 
de Ilhabela (SP), Toninho Co-
lucci. O secretário de Estado 
da Fazenda do Espírito Santo, 
Rogelio Pegoretti, representará 
o governador do ES, Renato 
Casagrande. 

Os três municípios e o esta-
do do Espírito Santo possuem 
atualmente fundos soberanos 
com receitas oriundas de re-
cursos do petróleo. A mesa 
de abertura também conta-

Divulgação/ Governo do Rio

Live “Fundos de Royalties do Brasil” acontece na 2ª feira, no canal do Youtube da Secretaria Municipal de Fazenda

CPI responsabiliza 
Cabral e Pezão
A CPI do Rioprevidência, 
instituída pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), aprovou 
o relatório final, em reunião 
virtual. Foi constatado pre-
juízo superior a R$ 17 bilhões, 
entre 2005 a 2015, causado 
pela ausência de repasses pre-
vistos por lei. O documento 
sugere a responsabilização 
dos ex-governadores Sérgio 
Cabral e Luiz Fernando Pezão; 
dos gestores da Secretaria 
de Estado de Fazenda e do 
Rioprevidência à época. O 
parecer ainda será votado em 
plenário pelos deputados.

A CPI investigou opera-
ções de crédito realizadas 
pelo Rioprevidência, em es-
pecial a operação de anteci-
pação de royalties em 2014, 
conhecida como Operação 
Delaware.

Voo livre pelas 
lentes de Niterói
Com o objetivo de captar 
através das lentes profissio-
nais e amadoras a beleza 
do esporte e a natureza da 
Cidade Sorriso, o Instituto 
Carlos Augusto Bittencourt a 
exposição “Niterói de Todos 
os Ângulos, entre os dias 15 de 
junho e 3 de julho, no Parque 
da Cidade. A iniciativa conta 
com o apoio da Secretaria de 
Esporte e Lazer de Niterói.

“Essa iniciativa junta o voo 
livre que é uma vocação da 
cidade de Niterói e as belas 
paisagens da cidade, através 
dos artistas da fotografia em 
uma exposição que promete 
tirar o fôlego e certamente irá 
atrair não apenas os aman-
tes do esporte, mas diversos 
públicos da nossa cidade”, 
comentou o secretários de 
Esporte e Lazer de Niterói, 
Luiz Carlos Gallo. 

Fiscalização marítima

Prefeitura de Mangaratiba 
vai ampliar as ações de 
fiscalização marítima. A 
Secretaria de Meio Am-
biente (SMMA) entregou 
a primeira moto aquática 
à frota municipal de em-
barcações. O veículo, que 

Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

foi adquirido por medida 
compensatória e sem cus-
tos para os cofres públicos, 
será cedido ao Grupamen-
to de Proteção Ambiental 
da Guarda Municipal (GPA) 
e utilizado no supervisio-
namento de praias e ilhas.

rá com a presença do reitor 
da UFF, Antônio Claudio Nó-
brega, e da Especialista Líder 
Fiscal do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento 

(BID), Cristina Mac Dowell. 
Após a abertura, um outro 
painel reunirá responsáveis 
técnicos pela gestão de cada 
Fundo para discutir comparati-

vamente a legislação, os limites 
das políticas de investimentos, 
as possibilidades de compo-
sição da carteira, entre outros 
desafios e experiências.
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Ações desenvolvidas para a criação de novas oportunidades na cidade passam pela economia criativa 

Niterói quer retomada cultural
A Prefeitura de Niterói in-
vestiu, no primeiro semestre 
deste ano, cerca de R$ 20 
milhões no setor cultural da 
cidade. Entre as ações, 1.060 
trabalhadores da cultura re-
ceberam o auxílio de R$1.045 
por mês pelo programa Em-
presa Cidadã; mais de 2.600 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs) tiveram acesso 
a subsídio de R$ 500 por mês 
e foi destinado um auxílio 
específico, também no valor 
de R$ 500 para os 483 artesãos 
da cidade cadastrados.

Um aspecto marcante das 
ações dirigidas a aquecer 
as oportunidades na cidade 
envolve a economia criati-
va de Niterói. No edital de 
Retomada Cultural, lançado 
em janeiro pela Secretaria 
Municipal de Culturas (SMC), 
R$ 1 milhão foi destinado 
para o desenvolvimento de 
diversas ações culturais. A ex-
pectativa é que essa chamada 
pública - que já está em fase 
de pagamento -, gere mais 
de 300 postos de trabalho no 
setor. Mais da metade dos 
selecionados, ou 58% dos 
contemplados, têm mulheres 
como representantes legais 
e autoras; e 46% são de pro-
ponentes negros. De acordo 
com a SMC, 85% dos bairros 
de Niterói serão beneficiados 
com ações, oficinas, cursos e 

manutenção/adequação de 
espaços culturais.

“A recuperação econômica 
do setor cultural da cidade, 
de janeiro a junho, mostrou 
o grande potencial de Niterói 
para superar os desafios im-
postos pela Covid-19, como 
resultado dos investimentos 
da Prefeitura na economia 
criativa”, destaca o prefeito 
Axel Grael. “Temos cerca de 
15 mil trabalhadores formais 
diretamente ligados à pro-
dução cultural e as nossas 
ações emergenciais têm como 
objetivos a manutenção e ge-
ração de emprego e renda, o 
fortalecimento da economia 
criativa e o estímulo à ativida-

de e continuidade produtiva 
de para quem vive de cultura 
em Niterói”.

O secretário das Culturas, 
Leonardo Giordano, ressalta 
que Niterói tem uma forte 
vocação em várias linguagens 
da cultura.

“Acreditamos que, com 
investimentos diretos no se-
tor, daremos um grande salto 
para superar esse momento 
crítico. Desde o momento 
que assumimos a Secretaria, 
em janeiro deste ano, nosso 
olhar sempre foi voltado para 
garantir a sobrevivência de 
quem vive de cultura e fazer 
a roda da economia criativa 
girar”, afirma Giordano.

Para a atriz, professora, 
diretora e produtora teatral 
Dárdana Rangel, a seleção no 
edital de Retomada Cultural 
possibilitou a realização do 
espetáculo teatral “O ombro 
de uma mulher, o mundo 
não era para debutantes”. Na 
peça, que parte da trajetó-
ria de uma importante líder 
brasileira, cinco atrizes de 
diferentes regiões, idades e 
histórias de vida, provocam 
uma reflexão sobre a resistên-
cia da sociedade à conquista 
de espaços de poder pela 
mulher e a pluralidade do 
universo feminino.

“O edital nos trouxe um 
pulmão para realizar o pro-

jeto”, conta Dárdana. “Neste 
momento, dificilmente con-
seguiríamos patrocínio. Com 
o apoio da premiação do 
edital, vamos conseguir dar 
continuidade à produção”.

Próximos passos – Já em 
andamento, as próximas 
ações também vão movi-
mentar o setor cultural e a 
economia. Entre elas, está 
o repasse referente aos 29 
projetos culturais do 2º Edital 
do setor. Dos 29 projetos sele-
cionados, 87% serão filmados 
em Niterói, e 81% terão abor-
dagem relacionada à cidade. 
A expectativa é gerar mais de 
800 empregos em diferentes 
funções, como diretores, ato-

res, roteiristas, produtores e 
assistentes.

“É uma alegria enorme 
ser contemplado”, comemo-
ra Marcio Blanco, que vai 
realizar o Festival Visões Pe-
riféricas, com financiamento 
do edital. “Esse recurso vem 
em ótima hora, em que está 
tudo parado, como um alívio 
para quem vive de cultura. O 
festival leva pra Niterói uma 
grande diversidade de filmes 
produzidos em periferias de 
diversos lugares do Brasil, 
além de debates e oficinas”.  

Outra importante inicia-
tiva - que abrirá inscrições 
em breve - é o Plano de Ações 
Emergenciais - Cultura é um 
Direito. Um total de R$ 1,1 
milhão será destinado a 598 
projetos e ações culturais, 
executadas em quatro etapas 
das chamadas públicas. De 
acordo com o secretário, as 
chamadas públicas foram 
pensadas estrategicamente 
para alcançar mais pessoas e 
atividades pela cidade.

“Existem muitos segmen-
tos dentro do setor cultural. 
Estamos mapeando e tra-
çando novos formatos para 
que os editais contemplem 
sempre mais pessoas, regiões 
e toda a diversidade que a cul-
tura agrega”, explica Leonardo 
Giordano.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Para Axel, Niterói tem mostrado capacidade para superar desafios

Consulta pública 
sobre Charitas
A Prefeitura de Niterói lan-
çou, na última quinta-feira 
(10), uma consulta pública 
para os moradores da cidade 
opinarem sobre o projeto 
de requalificação da orla 
de Charitas. A consulta vai 
acontecer pela plataforma 
Colab através do link ht-
tps://stg-consultas.colab.
re/novaorlacharitas. Tam-
bém será possível votar pelo 
aplicativo Colab disponível 
para download gratuito na 
Play Store (Android) e App 
Store (iOS).

O projeto de requalifi-
cação tem como objetivo 
transformar o trecho entre a 
Praça Rádio Amador e o Clu-
be Naval em um grande par-
que linear. Em parceria com 
o Instituto de Arquitetos do 
Brasil (IAB), a Secretaria Mu-
nicipal de Urbanismo e Mo-
bilidade lançou, no dia 22 de 
abril, um concurso público 
nacional para a escolha do 
projeto base. As propostas 
poderão ser entregues até o 
dia 18 de junho e o resultado 
do vencedor será divulgado 
no dia 22 de junho.

O secretário munici-
pal de Urbanismo, Renato 
Barandier, considera im-

portante que a população 
também seja ouvida na ela-
boração do projeto.

“O concurso está indo 
para a reta final e a gente 
começa agora a fase de par-
ticipação da sociedade pelo 
Colab, que tem o objetivo 
orientar o trabalho da co-
missão julgadora do concur-
so composta por urbanistas 
do Brasil inteiro. Por isso é 
importante que as pessoas 
participem da pesquisa”, 
disse Renato Barandier.

Para o secretário, a con-
sulta do Colab vai contri-
buir muito para o julga-
mento dos avaliadores da 
comissão. Ele lembra que o 
concurso escolhe o projeto 
conceitual e a proposta 
escolhida ainda vai ser dis-
cutida com a sociedade em 
etapas posteriores.

São Gonçalo capacita as 
mulheres empreendedoras
Com a ideia de estimular o 
empreendedorismo entre 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade social no 
contexto pós-pandemia, o 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos (MMFDH) está pro-
movendo um curso de ca-
pacitação do Programa Qua-
lifica Mulher, que faz parte 
do projeto “Qualificar para 
Transformar: Mulheres Flu-
minenses”. Representando 
o município de São Gonçalo, 
a subsecretária de Políticas 
Públicas para as Mulheres, 
Ana Cristina da Silva, parti-
cipou da aula inaugural, que 
ocorreu no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Rio de Janeiro, na 
última semana. 

O município foi contem-
plado com 50 vagas no curso 
de Economia Solidária, que 
visa qualificar as empreen-
dedoras que desejam investir 
na carreira e montar seu pró-
prio negócio, buscando ca-
pacitar e estimular a desen-
volverem o comportamento 
cooperador e associativo. As 
inscrições já foram encerra-
das. As aulas, que vão ocorrer 
na modalidade à distância, 
começaram na última quar-
ta-feira (9), e terão duração 
de um mês.

“São Gonçalo só tem 
agradecer por esta parceria 
com o Ministério da Mulher. 
Não tenho dúvida de que, 
neste período que estamos 
vivendo, a pandemia deixou 
em evidência a sobrecarga 

das mulheres, que é adminis-
trar o trabalho com tarefas 
domésticas. A capacitação 
tem um poder de fortalecê-
-las para que consigam atin-
gir seus objetivos. Mulheres 
capacitadas se tornam mais 
fortes para saírem da situa-
ção de vulnerabilidade. Em 
São Gonçalo temos o Projeto 
Lidera Mulher, que tem uma 
proposta empreendedora 
bem explícita. Temos ciên-
cia de que a economia está 
passando por um momento 
difícil, mas não podemos 
nos acovardar. A mulher é 
sempre persistente e perse-
verante, portanto, vamos e 
temos que conseguir mudar 
esse cenário. Nossa cidade 
vai seguir trabalhando, para 
fazer parte da transformação 

da mulher, criando soluções 
e um ambiente inclusivo, 
sempre tendo como aliada 
a tecnologia e o diálogo 
frequente com a rede de 
serviços”, declarou a subse-
cretária. 

O projeto do MMFDH 
tem o objetivo de promover 
a autonomia econômica da 
mulher, fomentar ações de 
qualificação profissional, 
trabalho e empreendedoris-
mo, para geração de empre-
go e renda para as mulheres 
em situação de vulnerabi-
lidade social no contexto 
pós-pandemia.

A Secretária Nacional 
de Políticas para Mulhe-
res, Cristiane Rodrigues, 
também participou da aula 
inaugural.

Curso de Economia Solidária é voltado para quem quer montar um negócio

Renan Otto/Prefeitura de SG

A juíza Juliana Cardoso participou do evento, realizado esta semana

Leo Zulluh / Prefeitura de Niterói

Gestão teve início com foco na sobrevivência, segundo Leonardo Giordano

Lideranças debatem prevenção 
à violência doméstica, em SG

O Núcleo de Educação Per-
manente em Saúde (Neps), da 
Secretaria de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo, con-
vidou a juíza Juliana Cardo-
so para fazer palestra sobre 
violência doméstica para 
trabalhadoras da rede de pro-
teção à mulher da cidade. O 
encontro aconteceu no audi-
tório da secretaria, na última 
quarta-feira (9), e reuniu a pri-
meira-dama – Marinete Ruas; 
a subsecretária de Políticas 
Públicas para Mulheres, Ana 
Cristina da Silva; e represen-
tantes da OAB, Deam e outros 
órgãos. 

Na palestra, a juíza desta-
cou a importância das mulhe-
res reconhecerem qualquer 
tipo de violência doméstica, 
desde a física à psicológica, e 
combatê-la. “É muito comum, 
mas não é normal. Temos que 
ter liberdade em todos os sen-

tidos, igualdade de direitos e 
tratamentos. Também temos 
que saber que há fatores que 
incrementam o risco, mas não 
há um perfil. Temos que reco-
nhecer a violência e não dei-

xar acontecer. E, em relação 
às outras, quando identificar, 
temos que acolher”, disse a 
magistrada, enumerando cin-
co tipos de violência domésti-
ca: física, sexual, patrimonial, 

moral e psicológica.
A subsecretária de Políti-

cas Públicas para Mulheres, 
Ana Cristina da Silva, disse 
que esse tipo de palestra é 
de extrema importância para 
fortalecer a rede de serviços 
de enfrentamento à violência. 
“Estar aqui hoje com a juíza 
para falar de violência contra 
mulheres vem de encontro 
às propostas feitas pelo mu-
nicípio de enfrentamento à 
violência”, opinou Ana.

A primeira-dama, Marine-
te Ruas, elogiou a iniciativa 
e disse que saiu mais empo-
derada da palestra. “Gostei 
muito. Esse tipo de iniciativa 
é muito importante. Tudo 
que ela falou, de ser empo-
derada, de saber dos nossos 
direitos e o que representa-
mos é de grande valia para 
todas as mulheres”, disse dona  
Marinete.

Encontro destacou a importância de combater uma violência ainda comum
Participação popular

 A consulta é formada por 
poucas perguntas, que le-
vam menos de cinco minu-
tos para serem respondidas. 
Ao participar, o morador 
estará contribuindo para a 
decisão sobre os elementos 
que farão parte da nova orla 
de Charitas.

Na consulta há pergun-
tas sobre o mobiliário que 
as pessoas preferem para a 
Praça Rádio Amador, como 
brinquedos infantis, um mi-
rante ou equipamentos para 
exercícios, por exemplo.

Outro questionamento é 
sobre a preferência em rela-
ção ao trecho mais próximo 
do túnel e da Estação dos 
Catamarãs: novos quios-
ques, um estacionamento 
em volta da estação, bicicle-
tário, mais árvores?

Para o trecho em fren-
te ao Morro do Preventó-
rio as opções são maiores: 
quiosques, brinquedos in-
fantis, equipamentos para 

exercício, padronização de 
trailers, mais bicicletário e 
ampliação da calçada, entre 
outras opções.

A iniciativa do municí-
pio de Niterói de requali-
ficar a orla de Charitas foi 
concebida com base no 
 Plano Diretor, que está 
elaborando o Programa de 
Requalificação Urbana das 
Praias da Baía da Guana-
bara. A orla de Charitas é, 
atualmente, o espaço com 
a maior diversidade de vo-
cações da cidade.

Além de ser um projeto 
que vai transformar a orla 
de Charitas do ponto de 
vista urbanístico, o projeto 
está diretamente ligado ao 
desenvolvimento econô-
mico da região, que tem 
muitos bares e restauran-
tes, além de representar 
mais um incentivo para o 
turismo da cidade, gerando 
renda e oportunidades de 
trabalho.

Moradores 
poderão opinar 
no projeto da 
requalificação 
que será feita na 
orla do bairro
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Centro de Niterói atrai moradores

Richard Sonsol*

O futuro do Centro da cidade 
de Niterói parece promissor. 
Os projetos e investimentos 

previstos pela Prefeitura para 
revitalizar os espaços públicos, 
para a recuperação do patri-
mônio histórico e cultural e 
para reorganizar a mobilidade 
urbana despertam o interesse 
de empreendedores na região.

O mercado imobiliário, 
como não poderia deixar de 
ser, está atento às novas opor-
tunidades que estão surgindo 
e aguarda as normas legais 
que vão nortear a construção 
de edifícios residenciais na 
localidade. Há demanda, prin-
cipalmente de famílias que 
planejam a compra do primeiro 
imóvel.

As vantagens de morar no 
Centro de Niterói são inúmeras. 
O bairro é completo e oferece 
serviços, comércio, emprego, 
consultórios médicos, escolas, 

universidades, áreas de lazer, 
cultura, praças. E tudo pode 
ser resolvido a pé ou de 
bicicleta. Para deslocar-se 
para outros bairros, não 
faltam linhas de 
ônibus, ciclovias 
e pontos de táxi. 
Para quem tra-
balha no Rio, a 
Estação das Bar-
cas está bem ali, 
facilitando o des-
locamento. 

Re s t a u ra r  a 
região central de 
Niterói vai ga-
rantir melhores 
condições de habitação, 
beneficiando milhares de 
pessoas que já residem no 
local. Ao mesmo tempo, 
vai atrair novos moradores. 
O lançamento de prédios re-

sidenciais no Centro vai am-
pliar as oportunidades de 

moradia a todas as faixas 
de renda da população. 
Construções de alto e mé-

dio padrão e imó-
veis compactos com 
preços acessíveis 
vão democratizar a 
ocupação do espaço 
central da cidade.

No entorno do 
Mercado Municipal 
Floriano Sodré, que 
está sendo transfor-
mado em novo polo 
turístico da cidade, 
surgem novos em-

preendimentos, entre eles 
um lançamento imobiliá-
rio. Uma prova de que in-
vestimentos atrai outros.

Niterói se destaca pela qua-
lidade de vida e está entre as 

melhores cidades fluminenses 
na limpeza urbana e no sa-
neamento básico. Para quem 
procura um imóvel no centro 
ou em outros bairros, con-
sultar uma das imobiliárias 
associadas à ADEMI-Niterói 
é o primeiro passo para obter 
informações e assessoria pro-
fissional para fechar negócio 
com segurança. 

As vantagens 
de morar no 

Centro de Niterói 
são inúmeras. 

O bairro é 
completo e 

oferece serviços, 
lazer e cultura

OPINIÃO

* Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói

Divulgação

Seconser fortalece trabalho de recuperação de rampas nas calçadas em diversas regiões da cidade

Niterói reforça acessibilidade
A Secretaria Municipal de 
Conser vação e  Ser viços 
Públicos (Seconser) está 
reforçando o trabalho de 
construção e recuperação de 
rampas de acessibilidade em 
diferentes regiões da cidade. 
Só este ano, foram 31 rampas 
construídas e 18 recuperadas 
em áreas de grande circula-
ção. 
No período de 2014 a 2020, 
o município recebeu 439 
passagens deste tipo e 297 
foram reparadas.

Desde janeiro, pontos 
como a esquina das ruas 
Lopes Trovão e Tavares de 
Macedo, em Icaraí, a rua 
Pereira Nunes, no Ingá, e 
nas esquinas da Avenida 
Presidente Roosevelt com 
as ruas Tupiniquins e Goy-

tacazes, em São Francisco, 
receberam novas rampas. E 
o trabalho de recuperação de 
passagens acessíveis foi feito 
em locais como a esquina da 
Rua Lopes Trovão e Avenida 
Jornalista Alberto Francisco 
Torres, em Icaraí, Rua Jorna-
lista Sardo Filho, em frente 
à unidade de saúde da Ilha 
da Conceição, na Rua Santo 
Cristo, no Fonseca.

“Quando falamos que 
queremos uma Niterói para 
todos, nós buscamos solu-
ções para cada tipo de situa-
ção. Nossa cidade é exemplo 
em acessibilidade e vem 
aprimorando e expandindo 
cada vez mais as adequa-
ções”, enfatiza a secretária 
municipal de Conservação 
e Serviços Públicos, Dayse 

Monassa.
De acordo com Dayse 

Monassa, a Seconser realiza 
um trabalho junto à Secre-
taria Municipal de Acessibi-
lidade para a identificação 
de novos pontos necessários 
para a instalação das rampas 
na cidade.

“Em parceria com a Se-
conser, a Secretaria de Aces-
sibilidade está trabalhando 
para que a cidade de Niterói 
seja referência em acessi-
bilidade, restaurando e im-
plementando novos pontos 
com pisos táteis e rampas 
de acessibilidade para defi-
cientes, pessoas com baixa 
mobilidade permanente ou 
transitória”, afirma a secretá-
ria de Acessibilidade Jennifer 
Lynn.

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Só este ano, foram 31 rampas construídas e 18 recuperadas em áreas de grande circulação do município de Niterói

Já foram reformados 48 abrigos de ferro localizados na cidade

Conforto nos pontos de 
ônibus de São Gonçalo

Para oferecer conforto à 
população que utiliza trans-
porte coletivo em São Gon-
çalo, a Prefeitura, através da 
Secretaria de Transportes, 
desde o início deste ano 
realiza a reforma dos abri-
gos de ônibus em todo o 
município.

As obras foram iniciadas 
em março e, até o momento, 
já foram reformados 48 abri-
gos de ferro localizados nos 
principais corredores viários 
de São Gonçalo. O objetivo é 
contemplar todos os bairros 
do município, reformando 
todos os abrigos da cidade.

As reformas tiveram iní-
cio por conta das estruturas 
depredadas a partir de ações 
de vandalismo. Muitas das 
estruturas que estão sendo 
reformadas estavam com a 
cobertura quebrada, estru-
turas amassadas e pichadas.

“Muitos dessas estrutu-
ras estavam degradadas, por 
isso receberam nova pintura, 
colocação de materiais mais 
resistentes e readequação de 
posicionamento no mesmo 
ponto, proporcionando ao 
usuário mais comodidade e 
segurança. Esse trabalho faz 
parte das ações da Semtran 

para oferecer melhorias aos 
usuários de transporte cole-
tivo da nossa cidade”, disse 
Fábio Lemos, secretário de 
Transportes.

A Secretaria de Trans-
portes destaca ainda que a 
preservação dos abrigos nos 
pontos de ônibus também 
depende da população.

“Os abrigos são entre-
gues para a população em 
perfeito estado. Zelar e con-
servar os novos equipamen-
tos que vêm sendo instala-
dos, também faz parte da 
cidadania”, completou o 
secretário.

As reformas de revitalização tiveram início por conta das estruturas depredadas a partir de ações de vandalismo

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Na próxima semana, a ação continua em Muriqui, na área de entorno ao Poção

Defesa Civil chega às 
comunidades de Mangaratiba

A Prefeitura de Mangaratiba 
iniciou neste mês o Projeto 
Defesa Civil nas Comunida-
des, que tem como principal 
objetivo a redução do risco 
de desastres. Durante a ação, 
os agentes vão até as áreas de 
risco do município, fazendo 
um cadastramento dos mo-
radores. Os profissionais da 
Secretaria de Defesa Civil ini-
ciaram o projeto em Muriqui, 
e já visitaram as cachoeiras I, 
II e II, somando mais de 200 
cadastros de residências. Na 
próxima semana, a ação con-
tinua em Muriqui, na área de 
entorno ao Poção.

A atividade é liderada por 
Marcelo Ribeiro, coordenador 
Defesa Civil nas Comunida-
des, e conta com o apoio dos 
agentes de Saúde de cada loca-
lidade. Durante a abordagem, 
é entregue uma cartilha com 
informações sobre desastres 
naturais e também é reali-
zado um cadastro telefônico 
pelo número 40199 para que 
o morador possa receber as 
mensagens meteorológicas 
enviadas via SMS pela Defesa 
Civil de Mangaratiba.

Segundo Eduardo Carva-
lho, secretário de Defesa Civil, 
para que o projeto alcance o 
seu objetivo é muito importan-
te a participação de todos. “A 
nossa intenção é prevenir para 
que o pior não aconteça então 
a receptividade e cooperação 
da população é primordial”.

Angeli Vicente da Silva, 
moradora da Cachoeira II, 
acredita que o projeto é funda-
mental para os moradores das 
áreas de risco. “Ficamos muito 
vulneráveis em nossa mora-
dia, mas não temos opção de 
escolha. Então a estrutura do 
projeto é de grande importân-
cia para nós. Sou muito grata a 
prefeitura e aos profissionais 
da Defesa Civil”.

Áreas que serão visitadas:
1º distrito (Mangaratiba): 

Travessa João Isidoro, Santa 
Teresa, Moraes, Estrada São 
João Marcos, Junqueira, Par-
que Bela Vista, Santo Antônio, 

Cristo, Conguinho, Toca da 
Velha, Pomar da Casa Branca, 
Cação, Sítio Bom, Ibicuí, Jun-
queira e Apara.

2º distrito (Conceição de 
Jacareí): Itacurubitiba, Morro 
do Serafim, Morro do Catatau, 
Morro do Pau Rolô e Morro do 
Chapéu.

3º distrito (Itacuruçá): Rua 
Aritana, Pátio da Estação e 
Atanásio.

5º distrito (Serra do Piloto): 
Centro, Rubião e Matutu.

6º distrito (Praia Grande): 
Ruas C, P, N e T, Fazenda Santa 
Bárbara, Praia Brava e Peque-
na.

Rhaysa Amaral/Prefeitura de Mangaratiba

A atividade é liderada por Marcelo Ribeiro, coordenador Defesa Civil 
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Conheça mais sobre Dermatite Atópica
Por professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá e a formanda Tathiana da Silva Pires, especial para O FLUMINENSE

A dermatite atópica é uma 
doença inflamatória cutânea 
crônica com uma   etiologia 
multifatorial, se manifestan-
do sob a forma de eczema. 
Seu desenvolvimento e suas 
manifestações estão rela-
cionados a história familiar 
de atopia (principal fator 
associado a doença) e as al-
terações encontradas na pele. 

Geralmente existe relato 
de casos de alergia na famí-
lia, como quadro de rinite, 
sinusite crônica, asma, bron-
quite e alergia na pele. Nestas 
circunstâncias de herança 
hereditária da alergia, o indi-
víduo fica com susceptibili-
dade maior para desenvolver 
a doença. 

Geralmente os sinais e os 
sintomas de pele se associam 
a rinite, asma ou sintomas 
digestivos, ocorrendo como 
episódios recorrentes, mui-
tas vezes com início desses 
sintomas presentes desde 
a infância, o que sugere a 
possível associação da der-
matite atópica com a alergia 
alimentar. 

As lesões da dermatite 
atópica podem se caracteri-
zar por placas avermelhadas 
(eritematosas) no dorso dos 
pés ou mãos, áreas de co-
tovelo, região do pescoço, 
com muita coceira (prurido), 
principalmente em região de 
dobras.

Essas lesões caracteri-
zando o eczema, geralmente 
ocorrem de maneira cíclica, 
sendo o prurido muitas vezes 
constante e incontrolável, 
principalmente à noite, afe-
tando a qualidade de vida dos 
pacientes e de seus familiares. 

 As pessoas que apresen-
tam dermatite atópica, pas-
sam a evitar ambientes sem 
janelas e com constante acú-
mulo de poeira, contato com 
detergentes ou substâncias 
irritativas para a sua pele, evi-
tando os possíveis poluentes 

domiciliares. 
 Existe também uma forte 

relação dos sintomas com 
mudanças de temperatura, 
com piora quando o tempo 
se torna mais quente, ou 
quando toma banho com 
água quente ou troca de sa-
bonetes, shampoos, cremes 
ou condicionadores. O calor 
geralmente aumenta a pers-
piração, que pode funcionar 
como um irritante, acentuan-
do a inflamação da pele. 

 As manifestações podem 
aparecer em qualquer faixa 
etária, sendo mais comum 
no primeiro ano de vida, 
podendo, entretanto, ocorrer 
mais tarde, em qualquer faixa 
etária, merecendo sempre 
uma boa história para avaliar 
os sintomas que possam ter 
surgido na infância e terem 
passado sem uma valorização 
adequada.

 Fatores ambientais e ali-
mentares também estão re-
lacionados com a dermatite 
atópica. São descritos ainda 
alguns fatores de risco, como 
a exposição materna durante 
a gestação ao estresse e ao 
tabaco, o tipo de alimentação 
da gestante, podendo interfe-
rir na maturação do sistema 
imunológico do feto.

Alguns irritantes e agen-
tes causadores de prurido 
(destaca-se o lauril sulfato de 
sódio e o hidróxido de sódio), 
as mudanças de temperatu-
ra, a variação na umidade, 
a radiação ultravioleta, a 
precipitação de poluentes 
atmosféricos, a dieta e a falta 
do aleitamento materno são 
outros fatores que, de acordo 
com estudos, interferem no 
desenvolvimento e gravidade 
da doença e devem ser evi-
tados e minimizados desde 
que o diagnóstico da doença 
seja feito.

 As lesões da dermatite 
atópica podem ser locali-
zadas ou disseminadas. A 

coceira é característica, com 
manifestações cutâneas crô-
nicas ou redicivantes, com 
distribuição e morfologia 
variável conforme a idade. A 
lesão clássica é o eczema, de-
finido como uma inflamação 
cutânea, com os seguintes 
achados: eritema, pápula, se-
ropápula, vesículas, escamas, 
crostas e áreas de liquinifica-
ção. Podemos observar ainda 

sinas que caracterizam a 
alergia, como o sinal da dupla 
prega do alérgico, na região 
inferior palpebral, a palidez 
facial e a presença de olheiras. 

 O diagnóstico é essen-
cialmente clínico, sendo o 
prurido nos últimos 12 meses 
o sinal e sintoma principal. 
Este pode levar a distúrbios 
do sono e irritabilidade, uma 
vez que pode piorar com ca-

lor, suor, banhos, atividades 
físicas, estresse e alterações 
de humor. 

Associado a ele, deve ha-
ver pelo menos três dos se-
guintes achados: 1-história 
de pele ressecada nos últimos 
12 meses, 2-história pessoal 
de rinite ou asma, 3-início 
dos sintomas antes dos dois 
anos, 4-história de lesões em 
regiões de dobra (flexural) 

 A avaliação por um mé-
dico é necessária, para uma 
história clínica detalhada, 
bem como para a investiga-
ção imunológica, em busca 
da confirmação diagnóstica 
pelos exames laboratoriais, 
como uma forma de apoio 
a sua ação terapêutica. Com 
estes elementos orientamos 
o tratamento e fazemos sua 
prevenção.

O tratamento das lesões 
de pele devem ser orienta-
das pelo médico, evitando 
sempre o uso de possíveis 
produtos que aumentam a 
irritação da pele, buscando 
manter a pele sempre bem 
hidratada.

Devemos fazer uma orien-
tação alimentar, buscando 
a prevenção das possíveis 
alergias alimentares, que po-
dem desencadear sintomas 
alérgicos tanto na pele como 
em diferentes sistemas como 
o respiratório, o digestivo e o 
sistema nervoso.

Cuidados como não utili-
zar ventiladores e tapetes, co-
brir o colchão e travesseiros, 
evitar contato com animais 
com pelo, manter a casa bem 
arejada e bem higienizada, 
evitando poeira, ácaros e fun-
gos em geral. Uma vez que de-
terminados produtos podem 
agredir e irritar ainda mais a 
pele já danificada, fazemos 
sua substituição por produtos 
que não causem alergias. Não 
raro temos de fazer a utiliza-
ção de medicação antialérgi-
ca nos casos com lesões de 
pele mais importantes.

Maricá: obras de 
praça em fase final
A Praça Orlando de Barros 
Pimentel, principal área de la-
zer do Centro de Maricá, está 
com as obras na fase final. A 
Prefeitura, através da autar-
quia de Serviços de Obras de 
Maricá (Somar) está em fase 
de acabamento dos pisos e 
foi iniciada a retirada do piso 
de peças de intertravado de 
concreto no entorno da Igreja 
Matriz de Nossa Senhora do 
Amparo, para a colocação 
das pedras de granito. Após 
esta fase, o mesmo processo 
ocorrerá na rua dos bares. No 
local já está sendo executado 
o paisagismo.

As equipes de obras tam-
bém realizaram a pavimen-
tação das ruas 53, 64 e 66, em 
Jaconé. No bairro de Itapeba 
está sendo realizada a drena-
gem do rio próximo ao campo 
do Lameiro e da quadra po-

liesportiva do bairro.
Já em São José de Imbas-

saí, a Prefeitura realizou a 
pavimentação da Rua F (Lo-
teamento Dom Felipe), colo-
cação de galerias na Avenida 
Marajó com a Rua Canindé 
e a colocação de galerias e 
palmeiras na Orla do Marine.

Em Cordeirinho foi reali-
zada a limpeza da orla da Rua 
77 até a Rua 95, onde foram 
retirados diversos tipos de 
resíduos sólidos das areias da 
praia. A ação também ocor-
reu na Orla do Recanto, em 
Itaipuaçu. Ainda no bairro foi 
feito o serviço de pavimenta-
ção na Rua 59.

A Rua dos Quintanilhas, 
nas Pedreiras, recebeu a ins-
talação de um Traffic Calming 
(redutor de velocidade) em 
frente à Escola Municipal 
Romilda dos Santos.

Reprodução da internet

Geralmente os sinais e os sintomas de pele se associam a rinite, asma ou a sintomas digestivos

Obras em Pendotiba avançam 
e devem terminar em setembro

As obras de drenagem e pavi-
mentação da região de Pen-
dotiba seguem avançando e a 
previsão é que o trabalho seja 
concluído em setembro. As 
intervenções acontecem em 
ruas dos bairros de Matapaca, 
Vila Progresso e Jardim Amé-
rica. Ao todo, 21 ruas serão 
urbanizadas. O investimento 
da Prefeitura de Niterói neste 
projeto foi na ordem de R$9 
milhões.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, lembra que estas são 
obras esperadas há décadas 
pelos moradores de Pendo-
tiba e ressalta que as inter-
venções contribuem para 
melhorar a qualidade de vida 
da população.

“Na Região Oceânica, por 
exemplo, mais de 200 ruas já 
foram drenadas e pavimen-
tadas. Desde 2013, estamos 
realizando um amplo pro-
grama de macrodrenagem, 
drenagem e pavimentação, 
colocando fim aos alagamen-
tos históricos de vias no Cafu-
bá, na Fazendinha, no Bairro 
Peixoto. Atualmente, Santo 
Antônio, Maralegre, Serra 
Grande e Maravista recebem 
as intervenções. Mas olhamos 
a cidade como um todo e as 
obras também acontecem 
aqui em Pendotiba, no Rio 
do Ouro, e regiões da Zona 
Norte, como o Caramujo e a 

comunidade São José. Vamos 
seguir avançando para ter 
uma Niterói cada vez melhor”, 
enfatiza.

De acordo com a Emusa, 
no momento estão sendo 
feitos os últimos ajustes para 
conexão da rede de drenagem 
da Rua Valter Neves esquina 

com a Rua José Peçanha. A 
rede no entorno da Escola 
Municipal Honorina de Car-
valho foi concluída e conec-
tada. Já a Rua Doutor Luiz 
Sobral recebe a construção 
da rede de drenagem com 
galerias pré-moldadas.

Entre as vias que já re-

Os bairros de Matapaca, Vila Progresso e Jardim América serão contemplados
Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

O investimento da Prefeitura de Niterói neste projeto foi na ordem de R$9 milhões e irá beneficiar 21 ruas

Existe também 
uma forte 
relação dos 
sintomas com 
mudanças de 
temperatura

Divulgação

A Praça Orlando de Barros Pimentel é um dos principais equipamentos de Maricá

ceberam drenagem e pavi-
mentação estão Professor 
José Peçanha Faria, Cândido 
Portinari, Barão de Palmares, 
Henri Matisse, Diego Rivera, 
Toulouse Lautrec, além da 
Estrada do Muriqui Peque-
no e o entorno da Praça da  
Saudade.
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Talento de Cecília Pereira tem conquistado medalhas e apoiadores  

Jovem niteroiense é 
promessa para o MMA
A jovem atleta niteroiense, 
Cecília Pereira, de apenas 14 
anos, já é considerada uma das 
grandes promessas do MMA 
feminino brasileiro após con-
quistar diversos títulos. Entre 
eles três ouros em competições 
internacionais no ano de 2019.  
Ciça, como é conhecida pelos 
amigos e familiares, vem se pre-
parando agora para representar 
Niterói na principal competição 
de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de 
Janeiro, o Campeonato Helio 
Gracie pela categoria Juvenil, 
a ser realizado nos dias 19 e 20 
de junho no Parque Olímpico, 
localizado na Barra da Tijuca.

‘Estou muito feliz com mais 
essa competição, pois vou re-
presentar mais uma vez Nite-
rói em mais uma competição 
de alto nível. Estou treinando 
pesado para trazer no peito, se 
Deus quiser,  mais uma meda-
lha’, diz Ciça.

Mesmo durante a  pande-
mia, a atleta, que é moradora 
do Morro do Bumba, na Zona 
Norte de Niterói, não deixou 
de lado os treinos, e, seguindo 
todos os  protocolos  deter-
minados pelas autoridades 
científicas, manteve sua rotina 
. A jovem treina 5 horas por 
dia, todos os dias da semana 
no projeto social  desenvolvido 
pela  PRVT (Paraná Vale-Tudo), 
academia fundada por Gilliard 
Alfredo Fagundes, conhecido 
como Mestre Paraná, pioneiro 
do MMA feminino no Brasil.  
A atleta foi convidada a fazer 
parte do projeto por se destacar 
pelo seu potencial.

Cecília apesar da pouca 
idade, já possui um currículo 
invejável. São muitos títulos 
que a atleta vem adquirindo 
desde as primeiras competi-
ções, quando tinha 10 anos.  
Na bagagem muitas medalhas 
de ouro, como no Campeona-
to Mundial Sem Kimono de 
Jiu-Jitsu Olímpico, na categoria 
infanto-juvenil A,  Campeonato 
Pan-Americano de Jiu-Jitsu, na 
categoria infantil, ambos em 
2019. Além do Jiu-Jitsu, a atleta,  
também luta nas modalidades 
de Muay Thai e BeachBoxing.

Ciça também recebeu ajuda 
de uma das maiores estrelas do 
mundo de MMA, a atleta para-

naense, que começou carreira 
em Niterói, Jéssica “Bate-Es-
taca”, . 

‘A Jéssica para mim foi mi-
nha fada madrinha. Quando 
iniciei, foi ela que me  deu os 
equipamentos para eu conse-
guir treinar’, revela.

Apoio - Para conseguir com-
petir no Campeonato Estadual 

que será realizado nos próxi-
mos dias 19 e 20 de junho, no 
Parque Olímpico da Barra da 
Tijuca, Cecília contou com a 
colaboração da Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer. A ini-
ciativa foi do próprio secretário, 
Luiz Carlos Gallo.

“ A Cecília é uma daquelas 
atletas diferenciadas. Vai muito 
além de seus limites, possui um 
potencial incrível. E é com gran-
de satisfação contribuir com 
essa ajuda, de forma a impactar 
o futuro dessa talentosa atleta 
que representa tão bem a nossa 
cidade. Ela é um exemplo para 
outros atletas trilharem seu 
caminho por meio do espor-
te. - ressalta Luiz Carlos Gallo, 
secretário Municipal de Esporte 
e Lazer.

Divulgação

Atleta de 14 anos já conquistou medalhas internacionais

Mesmo na 
pandemia, a 
atleta moradora 
do Morro do 
Bumba manteve 
rotina de treinos

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

A 10 de Junho comemo-
ra-se o “Dia de Portugal, 
de Camões e das Comuni-
dades Portuguesas”; cele-
bra-se atualmente, sob a 
égide da união e harmonia 
entre os povos que parti-
lham entre si, os laços da 
Lusofonia. Acredita-se que, 
nesta , no antiquíssimo 
ano de 1580, morrera Luís 
Camões, o autor do épico 
português “Os Lusíadas”, 
aquele que consolidaria a 
língua portuguesa e quem 
chegou a conhecer, nas 
suas viagens, quase todo o 
território onde se falava o 
tão amado idioma. 

Em todas as comunida-
des dos falantes da língua 
portuguesa e nas comuni-
dades imigradas de portu-
gueses, um pouco por todo 
o mundo, a festa gira em 
torno do que nos forma, do 
que nos identifica e do que 
nos une.

“A língua fala por si. 
A importância de tratar 
da língua seja através dos 
museus, dos programas, 
dos acordos ortográficos, 
seja através dos processos 
de liberalização das falas 
novas, a língua é importan-
te. A língua é nossa mãe.” 
Gilberto Gil

A língua é um traço tão 
intrínseco da nossa so-
ciabilização, que mal a 
distinguimos de nós mes-
mos, reconhecemo-nos nas 
suas nuances, criamo-la e 
recriamo-la, para gáudio 
de todos. Mas neste dia 
especial, em que as altas 
patentes do Estado cele-
bram o aspeto tão comum 

e quotidiano da nossa vida, 
que por pouco não o acha-
mos trivial, relembramo-nos 
da sua relevância.

O Decreto – Lei n.º 39-
B/78 de 2 de março reitera 
essa importância, ao enun-
ciar (e passamos a citar)  
“O dia 10 de Junho, Dia de 
Camões e das Comunida-
des, melhor do que nenhum 
outro, reúne o simbolismo 
necessário à representação 
do Dia de Portugal. Nele se 
aglutinam em harmoniosa 
síntese a Nação Portuguesa, 
as comunidades lusitanas 
espalhadas pelo Mundo e 
a emblemática figura do  

OPINIÃO

Divulgação

“A pátria não é a raça, não é o meio, não é o conjunto 

dos aparelhos econômicos e políticos: é o idioma 

criado ou herdado pelo povo.”

Olavo Bilac

António Montenegro Fiúza*

épico genial.”
O passado glorioso e os 

momentos menos alegres, 
as vicissitudes pelas quais 
passaram os nossos povos; 
a história cruza-se, a cada 
instante, com o futuro, num 
renovar constante do pre-
sente, nos seus desafios 
e nas suas indagações; é 
necessário entender e ul-
trapassar a crescente dico-
tomia entre as fortes, bem 
enraizadas e eficientes tra-
dições, nas quais se assenta 
todo o edifício da lusofonia 
e a construção permanente 
de um futuro, cada vez mais 
exigente e sujeito a forte 
oscilações.

Neste dia, celebra-se o 
passado e o futuro, cele-
bra-se o que nos une en-
quanto falantes desta lín-
gua, celebra-se aquilo que 
nos diferencia e que nos 
define como povos com 
origens distintas. Cele-
bra-se a Nação da Língua  
Portuguesa. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

No Dia de 
Portugal celebra-se
a união e 
harmonia 
entre os povos 
lusófonos
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Rodeada de polêmicas, seleção encara a Venezuela no primeiro jogo do torneio

Brasil estreia na Copa América

Argentina encara o 
Chile nesta segunda
A Argentina estreia nes-
ta segunda-feira na Copa 
América, contra o Chile, 
no Rio de Janeiro. A partida 
será às 18h (de Brasília), 
válida pelo grupo A.

As duas seleções se en-
contraram recentemente 
pelas Eliminatórias. Em 
Buenos Aires, o confron-
to f icou empatado por 
1 a 1.

A Argentina chega para 
a competição com o que 
tem de melhor. Messi e 
companhia tentam acabar 
com o jejum de títulos da  
seleção.

A última conquista her-
mana aconteceu na Copa 
América de 1993. Desde 
então, a Argentina bateu 

na trave algumas vezes, 
incluindo duas decisões 
contra os chilenos.

O Chile chega para a 
competição tentando voltar 
a boa fase de anos ante-
riores. A equipe tenta ga-
nhar confiante para voltar 
a disputar uma Copa do 
Mundo.

Flamengo 
duela com o 
América-MG 
no Maraca

Após folgar 
na segunda 
rodada por 
c o n t a  d o 
adiamento 
da partida 
c o n t r a  o 

Grêmio, o Flamengo volta 
a disputar o Campeonato 
brasileiro neste domingo. 
O retorno do Rubro-Negro 
na terceira rodada será 
diante do América Mineiro, 
no Maracanã, às 16 horas.

Com apenas uma par-
tida na competição, a vi-
tória sobre o Palmeiras 
na estreia, o Flamengo 
aparece na 8ª colocação. 
Mas mesmo assim, está 
melhor que o Coelho, que 
é o vice-lanterna após duas 
derrotas.

Com Rogério Ceni com 
covid-19, a equipe seguirá 
sob o comando de Maurí-
cio Souza. Ele contará com 
dois reforços importantes 
para esta partida. O meia 
Gerson e o atacante Pedro, 
que estavam servindo à Se-
leção Olímpica, retornam 
ao time.

Alexandre Vidal / Flamengo

Pedro está de volta ao Flamengo 

após atuar pela Seleção Olímpica

Lucas Figueiredo/CBF

O craque Neymar quer levar o Brasil a mais uma conquista da competição

Fluminense reencontra 
o RB Bragantino

Após duelo pela 
Copa do Brasil, 
Bragantino e 
Fluminense vol-
tam a se enfren-
tar neste domin-
go. O confronto, 

em Bragança Paulista, é válido 
pela terceira rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

O Bragantino venceu o due-
lo do meio de semana, mas foi 
eliminado. Só que os paulistas 
sofreram muito na criação das 
jogadas.

Os donos da casa terão os 
retornos do goleiro Cleiton e do 
meia Claudinho, que estavam 
com a Seleção olímpica.

Já o Fluminense vai emba-
lado para a partida. Os tricolo-
res buscam o bom resultado 

para seguirem entre os líderes 
do Brasileiro.

O técnico Roger Machado 
manteve o mistério na escala-
ção. No entanto, existe a chan-
ce do treinador poupar alguns 
titulares, como o meia Nenê e 
o atacante Fred.

Caso isso aconteça, Abel 
Hernández e Ganso podem 
ganhar chance de iniciar a par-
tida. A boa notícia é o retorno 
do zagueiro Nino, que também 
estava no a Seleção olímpica.

Série B: 
Botafogo 
recebe o 
Remo 

O Botafogo 
c o m e ç o u 
bem a Série 
do Campeo-
nato Brasi-
leiro. Neste 

domingo, os alvinegros 
tentam embalar às 16h (de 
Brasília), contra o Remo, no 
Raulino de Oliveira.

A partida será em Volta 
Redonda, pois o estádio 
Nilton Santos está cedido 
a Conmebol para a realiza-
ção da Copa América.

O Botafogo tenta a se-
gunda vitória na Série B. Os 
alvinegros passaram pelo 
Coritiba na rodada passada 
e estão com quatro pontos 
na classificação.

Para esta partida, o téc-
nico Marcelo Chamusca 
não terá o volante Pedro 
Castro, lesionado. Com 
isso, Barreto deve fazer 
sua estreia com a camisa 
alvinegra.

Outra novidade estará 
no banco. O atacante Ra-
fael Moura foi regularizado 
e pode ficar como opção 
para o segundo tempo.

Do outro lado, o Remo 
tem a mesma pontuação 
do Botafogo. Os paraenses 
veem o confronto como 
direto para a manutenção 
entre os primeiros coloca-
dos da Segundona.

Recheada de 
polêmica an-
tes mesmo da 
bola rolar,  a 
Copa América 
terá início neste 
domingo, com 

o Brasil estreando contra a 
Venezuela, às 18 horas, no es-
tádio Mané Garrincha, pela 
primeira rodada do grupo B.

Originalmente, a com-
petição seria disputada no 
ano passado, com duas se-
des (Argentina e Colômbia). 
No entanto, a pandemia da 
covid-19 fez com que fosse 
adiada para 2021 e, às véspe-
ras de seu início, veio parar 
no Brasil após desistência 
dos antigos anfitriões por 

problemas sociais e sanitá-
rios. 

O fato do Brasil ter aceito 
sediar novamente a com-
petição após dois anos não 
agradou parte da população, 
que teme nova onda da c-19 
no país. Os próprios joga-
dores, após muito mistério 
na última semana, disseram 
que jogarão sob protesto. 
Além disso, três patrocina-
dores afirmaram que não vão 
exibir suas marcas.

Mas dentro de campo, o 
técnico Tite terá a chance de 
dar entrosamento à Seleção 
Brasileira. O objetivo é ter 
uma base forte pensando 
nas Eliminatórias e Copa do 
Mundo.

Rafael Moura 
pode fazer sua 
estreia pelo 
Glorioso em 
Volta Redonda

Tricolor das 
Laranjeiras 
levou a melhor 
na Copa BR

Lionel Messi 
começa 
caminhada pelo 
primeiro título 
com a camisa da 
Argentina


