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São Gonçalo cadastra 
para linha de crédito

Microempreendedores podem se candidatar nesta segunda para empréstimos de até R$ 21 mil

JUROS BAIXOS PARA SALVAR EMPRESAS E ATRAIR INVESTIMENTOS

Pré-natal: 
prevenção à 
prematuridade

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

OPINIÃO

LUSOFONIA

A ousadia do 
guineense 
Flora Gomes

CIDADES/PÁG 6

Divulgação

António Montenegro Fiúza

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Exposição 
no Parque da 
Cidade
Quem visitar o Parque da 
Cidade para contemplar 
uma das vistas mais 
bonitas de Niterói poderá 
conhecer, até o dia 3, a 
exposição fotográfi ca 
“Niterói de Todos os 
Ângulos”.

Espetáculos 
na Funarj 
em Casa

PÁG. 2

CULTURA
Divulgação

Rampa de voo livre de Niterói vai 
dividir espaço com exposição

Ciclistas ganham 
proteção no 
Charitas-Cafubá

CIDADES\PÁG. 3

Praça do Descobrimento, em Piratininga, na Região Oceânica, passa por melhorias com pintura de muretas, bancos, mesas e equipamentos, assim como a recuperação do alambrado

CIDADES\PÁG. 5

Niterói revitaliza praças em vários bairros
A Prefeitura de Niterói segue investindo na revitalização das praças da cidade, com ações de varrição, pintura, limpeza, consertos e 
acompanhamento da utilização. Atualmente, estão sendo feitas intervenções em Santa Bárbara, São Francisco, Piratininga e Largo da Batalha.

CIDADES\PÁG. 4

Casimiro terá 
sinalização 
turística

PÁG. 4

Procon faz 
mutirão com a 
Prolagos

PANORAMA\PÁG. 2

Jacaré: escola 
é entregue 
reformada
A Unidade Municipal de 
Educação Infantil (Umei) Lizete 
Fernandes Maciel, no Jacaré, 
Região Oceânica de Niterói, 
ganhou quatro novas salas de 
aula, banheiros e refeitório, 
e também teve os ambientes 
internos e externos, como quadra 
e pátio, reformados. A obra faz 
parte do plano de metas de 100 
dias de governo.

CIDADES\PÁG. 3

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Umei Lizete Fernandes Maciel passou por obras e ganhou quatro novas salas de aula

ESPORTES

Fluminense 
visita a surpresa 
Fortaleza
O Flu terá como desafi o no Ceará, 
pela 5ª rodada, o Fortaleza, 
que faz uma campanha 
surpreendente no Brasileirão.

PÁG. 8

Mailson Santana / Fluminense

Nenê chegou na última rodada na importante marca de 100 jogos com a camisa do Flu

Botafogo testa 
boa fase contra 
o líder Náutico
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Frio em Niterói
É até engraçado ver o comportamento dos niteroienses 
quando começa esfriar. Realmente tem feito dias frios nas 
últimas semanas, mas a temperatura cai um pouquinho, o 
povo parece estar congelando, usa uns trezentos casacos. 
Muito engraçado.
Susana Barcelos

Segurança no Barreto
Infelizmente fui furtado duas semanas seguidas perto 
da minha casa no Barreto de duas maneiras diferentes. 
Uma levaram meu celular e da outra vez a minha carteira. 
Quando a gente precisa, não conseguimos encontrar uma 
viatura nas ruas à noite no bairro. A segurança precisa ser 
melhorada.
Tadeu Silva

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

Rio: campeão 
no desemprego
O diretor-presidente da As-
sessoria Fiscal da Alerj, Mau-
ro Osorio, falou esta semana 
no ciclo de debates realizado 
pela Comissão de Trabalho 
da Casa, sobre a situação 
econômica do Estado. Ele in-
formou que no ano passado 
o Rio foi o estado que mais 
perdeu empregos no país, 
enquanto Santa Catarina 
foi o que mais gerou novos 
postos. 

“Precisamos mirar na 
economia de localidades 
que estão dando certo. Santa 
Catarina é o estado brasileiro 
mais industrializado no sul e 
sudeste do Brasil, tendo uma 
indústria integrada, princi-
palmente, com a agricultura. 
É isso que precisamos im-
plementar no nosso estado”, 
defendeu. 

Incentivo à leitura

Avança na Câmara o PL 
621/2020, de Daniela do 
Waguinho (MDB-RJ), que 
determina a obrigatoriedade 
de acervos de livros infantis 
e juvenis em bibliotecas 
públicas ou particulares que 
recebam apoio público. O PL 

Divulgação

recebeu parecer favorável na 
Comissão de Cultura. “Preci-
samos aprimorar as políticas 
públicas de incentivo à leitu-
ra”, ressalta a parlamentar, 
coordenadora na Região Su-
deste da Frente Parlamentar 
da Primeira Infância. 

Deputada vai 
cobrar explicações
Osório ainda destacou que 
o estado catarinense investe 
fortemente em atividades 
acadêmicas e que o Rio, apesar 
de ter renomadas instituições, 
não destina recursos suficien-
tes para esse setor. 

“Temos força para crescer 
no área da saúde, com o setor 
de fármacos, por exemplo. 
Temos centros de pesquisa 
como a Fiocruz para isso, mas 
precisamos injetar mais recur-
sos internamente. A Petrobras, 
por exemplo, é a maior em-
presa instalada no estado, no 
entanto, 80% da sua produção 
está fora do Rio. Precisamos 
pensar em como integrar as 
políticas de emprego com a 
industrialização”.

Presidente da Comissão de 
Trabalho da Alerj, a deputada 
Monica Francisco (PSOL) já 
disse que vai marcar uma nova 
reunião para debater com 
representantes do Governo 
uma agenda de políticas pú-
blicas, com enfoque nos dados 
apresentados pela Assessoria 
Fiscal. 

Jacarezinho: Alerj 
prepara relatório

Game ensina 
arquitetura

As Comissões de Direitos Hu-
manos e de Segurança Pública 
da Alerj realizaram vão produ-
zir um documento sobre a ope-
ração policial no Jacarezinho, 
que resultou na morte de 25 
pessoas. Para isso, já ouviram 
nesta semana representantes 
dos equipamentos públicos em 
funcionamento no dia da ação.

“É importante ouvirmos 
quem estava no local naquele 
dia 6 de maio para tentarmos 
entender o que de fato acon-
teceu. Vamos fazer três escutas 
temáticas para que as duas 
comissões possam produzir 
um relatório para ajudar na 
apuração dos fatos e possível 
responsabilização de quem 
esteve naquela operação”, disse 
a presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, deputada 
Dani Monteiro (Psol).

Na próxima quinta (24) 
serão ouvidas as famílias dos 
mortos na operação e na pri-
meira semana de agosto, os 
trabalhadores das forças de 
segurança. 

Imagine jogar um game 
ambientado nas principais 
obras arquitetônicas do país 
e ainda saber todos os deta-
lhes construtivos de forma 
lúdica e divertida. Essa é a 
proposta do primeiro jogo 
virtual voltado para o ensino 
da arquitetura: O Espírito da 
Arquitetura. A ideia foi do 
professor Carlos Murdoch 
que coordena o curso de 
Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Veiga de Almei-
da (UVA). Com lançamento 
previsto para este mês, o 
jogo, inicialmente englobará 
o Museu de Arte Moderna 
(MAM), o Museu do Minis-
tério da Educação e Cultura 
(MEC) e o Monumento aos 
Pracinhas. O jogo estará dis-
ponível para computadores, 
celulares e tablets (Android 
e IOS). 

Procon promove mutirão

O Procon Estadual irá 
promover um mutirão 
virtual com a concessio-
nária de água e esgoto 
Prolagos para ajudar os 
consumidores a sanar as 
pendências financeiras. 
As inscrições ocorrem en-
tre 21 e 25 de junho. Para 
participar, basta preen-
cher o formulário através 
do link: https://forms.gle/

Divulgação

e7DHvH8TwXr8WxWs9. 
As negociações aconte-
cerão entre 5 de julho e 
5 de agosto, com a parti-
cipação de servidores do 
Procon que atuarão como 
mediadores. O acordo foi 
fechado entre  o presiden-
te do Procon-RJ, Cássio 
Coelho, e o diretor-presi-
dente da Prolagos, Pedro 
Freitas. 

Panorama RJPanorama RJ

‘Niterói de Todos os Ângulos’ 
no Parque da Cidade
Quem visitar o Parque da 
Cidade para contemplar uma 
das vistas mais bonitas de 
Niterói poderá conhecer, até o 
dia 3, a exposição fotográfica 
“Niterói de Todos os Ângulos”. 
A exposição é aberta ao públi-
co, de terça a domingo, das 7h 
às 18h.

A exposição é uma parce-
ria da Secretaria Municipal 
de Esportes com o Instituto 
Carlos Augusto Bittencourt. 
O Parque da Cidade foi o local 
escolhido para abrigar a expo-

sição por possuir a principal 
rampa de voo livre de Niterói, 
além de ser considerada uma 
das vistas mais bonitas do Bra-
sil, com olhar privilegiado da 
entrada da Baía de Guanabara 
e toda a cadeia de montanhas 
do Rio de Janeiro, incluindo 
Cristo Redentor, Pão de Açú-
car e Pedra da Gávea, além de 
proporcionar vistas panorâ-
micas das praias de Piratinin-
ga, Itaipu, Camboinhas, São 
Francisco, Jurujuba, Charitas 
e Icaraí. 

CULTURA FABIANA MAIA

Funarj em casa
“Macaco-Relatório a uma 
Academia”, baseado em tex-
to de Franz Kafka, voltou à 
plataforma online Funarj em 
Casa para temporada até o 
dia 15, com ingressos a par-
tir de R$ 10, no Sympla. Os 
espetáculos são exibidos ‘on 
demand’. Na peça, um maca-
co e capturado na África, no 
começo do século passado, e 
levado para um zoológico em 
Hamburgo. Na viagem, den-
tro de uma jaula, percebe que 
não tem saída. E morrera, se 
não encontrar uma.

FESTIVAL – A Embaixada Francesa, a Aliança Francesa 
e o Festival Coquetel Molotov atravessam fronteiras 
sonoras para celebrar a música, virtualmente, na 39ª 
edição da “Fête de la Musique 2021”, nesta segunda, 
às 18h45, no Youtube.

CINEMA – O Curta!On celebra o Dia do Cinema 
Brasileiro, comemorado neste domingo, com uma 
seleção de filmes nacionais. Documentários falam de 
cineastas e de movimentos que marcaram a história 
do audiovisual nacional.

ALEXANDRE THAI – Com clima romântico, “Café” é o 
novo single do cantor de axé Alexandre Thai, disponível 
em todas as plataformas digitais. A música é sobre um 
relacionamento de um casal.  

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

Divulgação

Local foi escolhido por ter a principal rampa de voo livre de Niterói

Divulgação

A peça “Macaco-Relatório a uma 

Academia” será exibido on demand’

A Prefeitura do Rio deu 
início durante a semana a 
mais uma fase do projeto 
Reviver Centro, com ações 
de revitalização urbana 
na Praça Mahatma Gan-
dhi, no Passeio. As inter-
venções começaram pela 
remoção das grades da 
praça, que passará a ficar 
totalmente aberta, libera-
da portanto à circulação 

de pedestres. O objetivo 
é integrar visualmente o 
espaço com a Praça Mare-
chal Floriano (Cinelândia) 
e o eixo visual em direção 
ao Aterro do Flamengo, 
convidando a população 
do Rio a se apropriar e 
usufruir do local. Que 
bom seria se todas as pra-
ças fossem abertas, como 
eram antigamente. 

Liberdade para as praças
Divulgação/Prefeitura do Rio

O Pátio Alcântara e o São 
Gonçalo Shopping estão 
arrecadando agasalhos que 
serão doados para institui-
ções sociais que atuam em 
comunidades próximas aos 
empreendimentos. As rou-
pas poderão ser entregues 

até 27 de junho. Os agasa-
lhos arrecadados no Pátio 
Alcântara e São Gonçalo 
Shopping serão entregues 
pelo Instituto da Criança ao 
Projeto Craque do Amanhã 
e à Creche Mães Trabalha-
doras, em Ipiíba. 

Campanha do agasalho
Divulgação
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Espaços públicos de Niterói passam por uma série de intervenções, visando o bem-estar da população

Hora de revitalizar as praças
A Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Públi-
cos (Seconser) intensificou, 
nos últimos meses, as inter-
venções em praças de Niterói, 
para que estes espaços públi-
cos possam estar ainda mais 
preparados e confortáveis 
para os moradores e visi-
tantes da cidade. O trabalho 
acontece em diversas regiões.

A revitalização e reocu-
pação desses ambientes, 
de acordo com a secretária 
municipal de Conservação 
e Serviços Públicos, Dayse 
Monassa, se constrói através 
da manutenção: varrição, 
pintura, limpeza, consertos 
e acompanhamento da uti-
lização.

“Cada etapa da manu-
tenção tem sua importância 
para que possamos receber as 
pessoas sem danificar o meio 
ambiente presente nos par-
ques, hortos e praças da ci-
dade. Para que os moradores 
e turistas possam aproveitar 
as qualidades desses espaços, 
uma grande equipe é respon-
sável por manter esses locais 
sempre em ordem e com bom 
funcionamento”, afirma.

Atualmente, a Seconser 
está atuando com equipes 
na Praça João Saldanha, em 
Santa Bárbara, que está re-

cebendo nova pintura nos 
brinquedos, equipamentos 
de ginástica e recuperação 
do alambrado da quadra po-
liesportiva. Em São Francisco, 
a Praça Armando Fajardo 
também está recebendo nova 
pintura.

Na Região Oceânica, a Pra-

ça Descobrimento, em Pira-
tininga, passa por pintura da 
mureta, dos bancos, mesas, 
dos equipamentos, limpeza 
e recuperação do alambrado. 
E a Praça Levi Francisco da 
Cruz Nunes, Largo da Batalha, 
está com equipes atuando na 
pintura da mureta.

Dayse Monassa lembra, 
ainda, que o trabalho já 
foi feito na praça onde fica  
a histórica Igreja de São Lou-
renço dos Índios, com bancos 
e meio fio recuperados, além 
de pintura. De acordo com 
ela, o trabalho segue avan-
çando.

No Fonseca, a Praça Gua-
dalajara também recebeu 
nova pintura. Na Praça do 
Vale Feliz, no Engenho do 
Mato, as equipes trabalharam 
na recuperação de uma mesa 
quebrada e conserto de gan-
gorra. E a Praça da Marina, em 
São Francisco, o trabalho teve 

como foco o reparo nos bura-
cos da pista de patinação e a 
recuperação dos balizadores 
dos eucaliptos dos canteiros. 
No Barreto, a Praça Enéas 
de Castro recebeu pintura 
e a praça da Asa Delta, em 
Jurujuba, teve bancos recu-
perados.

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

A praça em frente à histórica Igreja de São Lourenço dos Índios, na região central da cidade, um dos marcos da fundação do município, teve os bancos e meio fios recuperados e com nova pintura

Niterói Rotativo fica 
mais fácil de pagar
Desde maio os usuários 
da Niterói Rotativo podem 
efetuar o pagamento da uti-
lização das vagas em vários 
estabelecimentos comer-
ciais: bancas de jornal, lan-
chonetes, farmácias, bares e 
restaurantes localizados nas 
áreas de atuação da empre-
sa. O novo sistema já está em 
operação em Icaraí e Jardim 
Icaraí, com aproximada-
mente 60 pontos de venda. 
O sistema será estendido a 
todos os bairros em que que 
a empresa opera.

A ampliação da rede de 
vendas da Niterói Rotativo 
soma-se a outras modalida-
des de pagamento já ofere-
cidas aos usuários, como no 
crédito e débito através do 
aplicativo. 

“Trabalhamos com o 
objetivo de melhorar per-
manentemente nossos ser-
viços, de modo a satisfazer 
nossos clientes. A Niterói 
Rotativo mantém uma equi-
pe voltada exclusivamente 
para o desenvolvimento de 

opções que possam ir de 
encontro às aspirações dos 
usuários”, conta Marcelo 
Veiga, gerente operacional 
da concessionária.

Os trabalhos para ofe-
recer a nova opção de pa-
gamento começaram no 
início do ano, quando a 
empresa treinou seus re-
presentantes comerciais 
para que oferecessem todas 
as informações necessárias 
em suas prospecções. Uma 
das razões que motivaram a 
iniciativa foi a necessidade 
de rodízio dos guardadores 
em função da pandemia.

As parcerias entre a Nite-
rói Rotativo e os pontos co-
merciais são estabelecidas 
através um vínculo jurídico 
que permite gerenciar a rela-
ção de venda e comissiona-
mento. Os parceiros foram 
selecionados a partir de 
critérios como bons serviços 
prestados à população, com-
prometimento com boas 
práticas comerciais e bom 
atendimento.

OAB Niterói 
debate 
relações em 
redes sociais
A OAB Niterói, através 
da Comissão OAB Mu-
lher, promove na próxima 
quarta-feira, dia 23 de ju-
nho, uma palestra on-line 
sobre o tema “Reflexos 
jurídicos das relações em 
redes sociais”.

O encontro, que acon-
tece a partir  das 18h, 
será aberto pelo presi-
dente da OAB Niterói, 
 Claudio Vianna, e terá 
como convidada a advo-
gada Ana Tereza Basílio, 
vice-presidente da Sec-
cional RJ; com a partici-
pação de Helga Mansur, 
presidente da OAB Mulher 
Niterói. 

O cerimonial será feito 
por Filipe Mendes Fran-
cisco Cardoso, colabo-
rador da Comissão de 
Direito de Família.

A palestra será trans-
mitida pelo YouTube da 
OAB Niterói.

Obras contemplaram todos os ambientes da Umei Lizete Fernandes Maciel 

Escola no Jacaré inaugura 
reforma e ampliação

A Prefeitura de Niterói en-
tregou, na última semana, 
a reforma e ampliação da 
Unidade Municipal de Edu-
cação Infantil (Umei) Lizete 
Fernandes Maciel, no Jacaré, 
na Região Oceânica. A escola 
ganhou quatro novas salas de 
aula, banheiros e refeitório, 
e também teve os ambientes 
internos e externos, como 
quadra e pátio, reformados. 
A obra faz parte do plano de 
metas de 100 dias de gover-
no da Secretaria Municipal 
de Educação e da Fundação 
Municipal de Educação.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, lembrou que a rede 
municipal foi ampliada com 
a construção de escolas nos 
últimos anos e ressaltou que 
o foco do investimento na 
atual gestão está concen-
trado na modernização e 
adequação das unidades, vi-
sando uma melhor qualidade 
de ensino.

“Avançamos muito na 
infraestrutura e na constru-
ção de novas escolas. Por 
isso, a prioridade agora é 
a modernização e a gestão 
dessas unidades. Assim, a 
educação pública de Niterói 
avança e eleva qualidade, 

principalmente neste ce-
nário de pandemia. A Umei 
Lizete Fernandes Maciel já 
tinha uma boa infraestrutu-
ra e agora está excepcional, 
com a ampliação das salas e 
da reforma geral”, afirmou o 
prefeito.

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Umei Lizete Fernandes Maciel foi entregue esta semana com melhorias

Atletas do esporte poderão usar faixas de ônibus no túnel Charitas-Cafubá entre 4h e 6h, a partir do próximo dia 1º

Proteção ao ciclista de competição
A partir do dia 1º de julho, 
Niterói passará a contar com 
a Área de Proteção ao Ciclista 
de Competição (APCC), que 
se dará através de adaptação 
da operação de trânsito nas 
faixas exclusivas de ônibus 
do sistema BHLS da Transo-
ceânica. No período de 4h 
às 6 horas, diariamente, o 
corredor de ônibus ao longo 
do túnel Charitas-Cafubá, 
em suas duas galerias, será 
direcionado ao treino de ci-
clistas de alta performance, 
com operação de trânsito 
para bloquear a entrada de 
automóveis neste trecho e 
garantir as condições de se-
gurança viária necessárias 
para a prática do esporte.

A medida tem como ob-
jetivo dar mais segurança 
aos ciclistas niteroienses em 
seus treinamentos de ciclis-
mo de estrada. Atualmente, 
o município conta com uma 
infraestrutura dedicada a 
esta prática do ciclismo: a 
ciclofaixa temporária em 

São Francisco, ao longo da 
Avenida Quintino Bocaiúva, 
implantada com o intuito 
de ser uma faixa exclusiva 
para o uso da bicicleta, sem 
necessidade de operação de 
trânsito. E que fora do seu 
horário regulamentado, de 
4 às 6 horas, pode ser usada 
como faixa de rolamento ou 
estacionamento.

A NitTrans explica que a 
ação faz parte de uma série de 
ajustes viários promovidos, 
iniciados em maio, ao longo 
dos trajetos por onde passam 
os ônibus que operam as 
linhas do BHLS.  E a Coorde-
nadoria Niterói de Bicicleta 
reforça que esta era uma 
reivindicação dos ciclistas de 
competição da cidade.

Responsável pela Coorde-
nadoria Niterói de Bicicleta, 
Filipe Simões destaca que as 
APCCs estão presentes por 
todo o Brasil, sendo o municí-
pio do Rio de Janeiro um dos 
casos mais emblemáticos, 
com a APCC nas vias expres-

sas no Aterro do Flamengo, na 
Praia da Reserva, e mais re-
centemente, a APCC do Porto.

“Mesmo usando vias tão 
importantes para o siste-
ma viário da cidade, não há 
impacto no trânsito, consi-
derando os horários da ope-
ração: o ciclismo é praticado 
de 4h às 6 horas”, conta Filipe 
Simões. “A ideia com a criação 
da APCC é oferecer um local 
de treino com condições ade-
quadas de segurança viária 
que atraia os grupos consoli-
dados da cidade e potenciais 
novos ciclistas”, acrescenta.

De acordo com Filipe Si-
mões, com as alterações da 
intensidade do tráfego viário 
nos bairros de São Francisco e 
Charitas, após a inauguração 
do túnel Charitas-Cafubá, 
a ciclofaixa temporária de 
treino teve uma perda con-
siderável nas condições de 
segurança, uma vez que as 
avenidas Quintino Bocaiúva 
e Sílvio Picanço tornaram-se 
um dos principais eixos de 

conexão entre a Região Oceâ-
nica e os bairros centrais da 
cidade.

“Considerando essa mu-
dança significativa no con-
texto da infraestrutura viária 
destes bairros, tornou-se 
necessário alterar o local de 
treino dos ciclistas de compe-
tição, tornando as condições 
de mobilidade mais adequa-
das aos ciclistas, motoristas 
e passageiros do transporte 
público em São Francisco. As-
sim, foi elencado a via segre-
gada do túnel Charitas-Cafu-
bá como uma melhor opção 
para atender as condições de 
segurança para o ciclista de 
competição, contando com 
uma operação de trânsito 
para garantir seu melhor fun-
cionamento”, pontua.

Onda Verde – No conjunto 
de ajustes viários promovidos 
pela NitTrans, iniciados em 
maio, ao longo dos trajetos 
por onde passam os ônibus 
que operam as linhas do 
BHLS, está a instalação de 

um sistema ‘Onda Verde’ 
dedicado aos ônibus que cir-
culam pelas pistas exclusivas 
do Corredor Transoceânico. 
Os semáforos instalados nos 
27 cruzamentos ao longo 
da via contam, agora, com 
tecnologia que identifica a 
aproximação dos coletivos e 
aciona a luz verde do sinal. 
Em maio, primeiro mês de 
funcionamento do sistema, a 
redução de tempo no trajeto 
foi, em média, 20% dentro do 
corredor exclusivo, onde há 
13 estações de embarque e 
desembarque.

A diretora de Planejamen-
to de Trânsito da NitTrans, 
Amanda Machado, explica 
que a abertura dos semáforos 
na ‘Onda Verde’ não aconte-
cerá de modo repentino.

“O tempo para abertura 
leva em consideração a dis-
tância ideal para identifica-
ção dos ônibus pelo sistema, 
para que ocorra de forma 
segura, com um tempo para 
que os pedestres e veículos 

que estejam cruzando o cor-
redor concluam a travessia 
em segurança”, afirma.

Outra medida adotada 
pela NitTrans foi a instalação 
de 36 novas placas de regu-
lamentação informando a 
proibição de circulação de 
pedestres e ciclistas no corre-
dor exclusivo para ônibus, e a 
realização de uma campanha 
de Educação Para o Trânsito 
voltada ao respeito às nor-
mas de trânsito. A intenção 
é conscientizar a população 
sobre os riscos da circulação 
irregular de pessoas, ciclistas 
e veículos de passeio nas pis-
tas exclusivas do BHLS.

Durante a campanha, ini-
ciada na última semana e 
que se estenderá pelo mês 
de junho, os ônibus que cir-
culam pelo corredor viário da 
TransOceânica trarão em seus 
vidros para-brisas traseiros 
mensagens educativas, que 
também serão veiculadas em 
cartazes a serem afixados nas 
estações do BHLS.
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O futuro bate à porta

Charbel Tauil Rodrigues*

A prefeitura de Niterói anunciou 
na última semana o lançamento 
da Moeda Social Arariboia, cujo 
projeto seguirá para apreciação 
do Legislativo. Como de hábito, 

a iniciativa não foi debatida pre-
viamente: o Executivo municipal 
insiste em medidas resolvidas a 
portas fechadas, sem nenhuma 
discussão com a sociedade nem 
com as entidades da sociedade 
civil diretamente vinculadas ao 
assunto, seja ele qual for. Mas 
de pronto, e pelo pouco que já 
soubemos, vemos como péssima 
a iniciativa da “Moeda Social”: 
essa prática de meramente se 
distribuir auxílios à população é 
algo totalmente populista e, em 
geral, com contornos eleitoreiros.

Um sinal preocupante, aliás, 
é que a prefeitura conta com 
uma secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, que estava 
e continua muda a respeito do 
tema. Nossa desconfiança se 
agrava justamente pela falta de 
transparência na formulação, 
somada à escassez, até o pre-
sente momento, de detalhes 
sobre como o “novo sistema” irá 
funcionar. Como serão, exata-
mente, os critérios para seleção 

dos beneficiados? Quem acom-
panhará a triagem? E quem fará 
a auditoria dos procedimentos? 
Quem ingressar na cobertura 
do programa poderá vir a ser 
desligado? Como, quando e 
por quais motivos?

Quem sabe, se 
a prefeitura tives-
se descido do seu 
pedestal e con-
versado com to-
das as entidades 
representativas 
do Comércio e de 
Serviços, pode-
ria ter esclarecido 
previamente essas 
questões. E mais: 
se tivesse abertura 
para o diálogo democrático, 
teria ao menos ouvido de 
nossa parte não apenas 
críticas, mas também su-
gestões. Temos, por exemplo, 
a proposta de criação de uma 
agência de fomento, assim como 

estudo de uma cooperativa de 
crédito voltada para as Micro 
Empresas Individuais (MEIs), 

utilizando estrategicamente 
os royalties do petróleo. E 
por aí vai.

Nós, do Sindilojas, es-
tamos efetivamente 
preocupados com a 
adoção e implemen-
tação de iniciativas 
com efetivo poten-
cial de impactar nos 
rumos do desenvol-
vimento econômico 
de Niterói.

Nosso município 
precisa de interven-
ções consistentes, 
estruturantes, que 
o deixem preparado 

para florescer como bom 
ambiente residencial e de 
negócios. O futuro bate à 
nossa porta: daqui a pouco 

tempo, os hoje fartos royalties 
irão minguar e depois sumir, 
deixando cada cidade por sua 

própria conta e risco. E as futuras 
gerações haverão de perguntar: 
afinal, o que aquela turma pen-
sava da vida, quando havia di-
nheirama farta e fácil nos cofres 
da prefeitura? Não prepararam 
nada consistente para o desen-
volvimento econômico local? 
Desperdiçaram tempo e recursos 
apenas fazendo aparições nas 
mídias?

Tenham certeza, senhores: 
daqui a alguns anos, estas res-
postas serão cobradas da atual 
geração de adultos. Duramente 
cobradas.

Em suma: de nossa parte não 
cremos que, em termos de desen-
volvimento, seja possível avançar 
- avançar de verdade - com uma 
dieta à base de medidas populis-
tas e demagógicas que, por mais 
simpáticas que possam parecer, 
não têm o condão de alterar os 
rumos da economia local. 

Nosso município 
precisa de 

intervenções que o 
deixem preparado 
para florescer com 

bom ambiente 
residencial e 
de negócios

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues
Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Município busca cooperação técnica para estruturar o setor e permitir captação de recursos para execução

Sinalização turística para Casimiro
A secretária de Turismo de 
Casimiro de Abreu, Adriana 
Grillo, e o vereador Pedro Ga-
delha estiveram nesta semana 
na sede do Instituto Estadual 
de Engenharia e Arquitetura 
(IEEA) para discutir a assina-
tura do Termo de Cooperação 
Técnica para a implementa-
ção da sinalização turística do 
município.

O acordo prevê que os 
projetos básicos e executi-
vos de sinalização das placas 
sejam realizados por técni-
cos do IEEA. Com o projeto 
elaborado sem custos para o 
município, a Prefeitura terá 
condições de captar recurso 
federal para sua execução.

A ideia é estruturar o mu-
nicípio para a pós pandemia. 

“A sinalização turística é 

uma das ações fomentadoras 
do turismo e contribui para a 
retomada do setor. As placas 
indicativas são essenciais para 
que o turista tenha a estrutura 
necessária para se deslocar 
e conhecer nossos atrativos”, 
ressaltou Adriana.

O presidente do Instituto, 
Guilherme Fonseca Cardoso, 
ressaltou a importância do 
órgão para o assessoramento 
aos municípios. 

“Os projetos serão entre-
gues seguindo um padrão 
nacional, o que ajudará os 
municípios a buscar os recur-
sos”, explicou.

Estrada para o Sana - A Se-
cretaria de Obras de Casimiro 
de Abreu iniciou uma nova 
operação tapa buracos na Bar-

ra do Sana, região serrana do 
município. Em parceria com o 
DER-RJ, a prefeitura adquiriu 
material asfáltico frio para a 
realização dos trabalhos. O se-
cretário de Obras, Marinaldo 
Júnior, acompanhou o serviço 
e afirmou que a prefeitura está 
intensificando a logística de 
pavimentação e tapa buracos 
na cidade.

“Na próxima semana esta-
remos no DER finalizando o 
convênio com o Governo do 
Estado que vai permitir o reca-
peamento asfáltico de várias 
ruas do município. Além disso, 
estamos finalizando o proces-
so licitatório para a compra de 
manilhas para poder efetuar 
o serviço em diversas vias, 
principalmente em Barra de 
São João”, adiantou.

Divulgação/Prefeitura de Casimiro de Abreu

Guilherme Fonseca (à esq.), presidente do IEEA, recebeu representantes de Casimiro de Abreu para discutir acordo

Cabo Frio: 
fim de prazo 
para 5ª cota 
do IPTU
Os contribuintes de Cabo 
Frio que optaram em pagar 
o IPTU 2021 em 11 vezes, 
têm até este dia 20 para 
quitar a quinta parcela. 
Quem ainda não emitiu o 
boleto pode fazer de forma 
on-line, acessando o site 
https://fazenda.cabofrio.
rj.gov.br/iptu e clicar na 
aba “2ª via do IPTU”. 

O prazo para pagamen-
to à vista com desconto 
de 10% venceu em 29 de 
janeiro. Nova oportuni-
dade de pagamento inte-
gral, desta vez com 7% de 
desconto, venceu em 10 
de fevereiro, e no dia 19 
do mesmo mês terminou 
o prazo para pagamento 
com 5% de desconto.

Para quem optou pelo 
parcelamento em 11 vezes, 
o vencimento é todo dia 20 
de cada mês. A primeira 
parcela venceu em feve-
reiro. 

Quem escolheu pagar 
o imposto 2021 de forma 
parcelada e, por algum 
motivo, não pagou uma 
ou mais prestações, deve 
comparecer ao setor de 
Cadastro para emitir uma 
nova guia. Já os contribuin-
tes que estão com débitos 
em aberto de anos anterio-
res devem comparecer no 
setor de Dívida Ativa para 
negociação e emissão de 
novos boletos.

Arraial do Cabo: imóveis 
serão desocupados
O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ), 
por meio da 1ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Coletiva 
do Núcleo Cabo Frio, ajuizou 
ação civil pública em face do 
Governo do Estado do Rio, 
do Instituto Estadual do Am-
biente (Inea), da Prefeitura de 
Arraial do Cabo e de donos 
não identificados de cerca 
de 96 casas irregulares cons-
truídas no Parque Estadual 
da Costa do Sol, no Distrito 
de Sabiá, em Arraial do Cabo. 
A ação pede a desocupação 
e a demolição dos imóveis, 
em um prazo máximo de 
180 dias.

O  i n q u é r i t o  c i v i l  n º 
87/2017, instaurado para 
apurar a notícia de edificação 
de construções irregulares no 
interior do Parque, teve início 
a partir de notícia encami-
nhada ao MPRJ relatando 
invasões de propriedade no 
local, em áreas que atual-
mente estão inseridas nos 
limites do Parque. Instado a 
se pronunciar, o Inea enca-
minhou relatórios de vistoria 
constatando a presença de 
obras e casas irregulares, 
construídas sem qualquer 
autorização dos órgãos licen-
ciadores.

O primeiro relatório ela-
borado sobre a área, de 2017, 
identificou 13 casas irregu-
lares, todas objeto de ações 
civis públicas atualmente 
em trâmite perante o juízo 
único de Arraial do Cabo, e 
cujos ocupantes foram infor-

mados, durante audiência de 
conciliação, sobre a impossi-
bilidade de regularização dos 
imóveis, por se tratar de área 
de preservação permanente, 
no interior de uma Unidade 
de Conservação de Proteção 
Integral.

Mais recentemente, o Inea 
encaminhou relatório de 
mapeamento atualizado so-
bre as invasões, dividindo as 
áreas de invasão em três seto-
res. A ação relata que, devido 
à presença de traficantes ar-
mados no local, conforme in-
formado no relatório, sequer 
foi possível a visita presencial 
a cada uma das construções, 
por conta de ameaças aos 
fiscais ambientais.

Com base nas irregula-
ridades relatadas, a 1ª Pro-
motoria de Justiça de Tutela 
Coletiva do Núcleo Cabo 
Frio requer que os imóveis 
sejam desocupados e que, 
superado o prazo de 180 dias 
sem que ocorra a desocupa-
ção voluntária, o Estado do 
Rio, o Inea e o Município de 
Arraial do Cabo promovam 
a desocupação forçada da 
área e sua recuperação, com 
a apresentação de plano de 
desocupação.

Tanto o Governo quanto 
a Prefeitura e o Inea devem 
realizar um estudo social das 
famílias a serem desalojadas, 
avaliando a possibilidade de 
inclusão desses núcleos fami-
liares em programa social de 
habitação/moradia estadual 
ou municipal.

Ação será neste domingo. Amanhã começa cadastro para castração

Maricá tem campanha para 
adoção de cães e gatos

A Coordenadoria de Pro-
teção Animal de Maricá 
realiza, neste domingo (20), 
das 13h às 17h, campanha 
de adoção de animais no 
Shopping Boulevard Maricá 
(Avenida Roberto Silveira, 
93, Centro). Nesta ação, 30 
animais, entre cães e gatos, 
estarão disponíveis para a 
adoção. A campanha acon-
tece todo terceiro domingo 
do mês no shopping Boule-
vard Maricá.

Os futuros tutores devem 
apresentar cópias da iden-
tidade, CPF e comprovante 
de residência no município. 
Será permitida apenas a 
adoção por pessoas maiores 
de 18 anos e é obrigatória 
a utilização de máscara de 
proteção no local, respei-
tando todos os protocolos 
de segurança contra a co-
vid-19.

Castração de cadelas - A 
Coordenadoria de Proteção 
Animal de Maricá realiza 
nos próximos dias 21, 23 e 
25 de junho, a distribuição 
de 30 senhas para a castra-
ção de cadelas. Nesta etapa, 
serão entregues dez senhas 
por dia, por ordem de che-
gada, a partir das 8h, na 
sede da Coordenadoria de 
Proteção Animal (Rua Pre-
feito Hilário Costa e Silva, 
nº 100, Parque Eldorado).

Para fazer a inscrição, é 
preciso apresentar cópias 

do comprovante de residên-
cia em Maricá; documento 
de identidade; CPF; além 
de comprovante de rendi-
mentos, sendo aceitos NIS 
(Número de Inscrição So-
cial), Cartão Mumbuca, Bol-
sa-Família e BPC (Benefício 
de Prestação Continuada), 
comprovando, preferencial-
mente, renda familiar de até 
três salários mínimos, já que 
as vagas são destinadas aos 
tutores que não têm condi-
ções de pagar as cirurgias 

em uma clínica particular. 

Além disso, os interessa-
dos precisam ser maiores de 
18 anos; não serão realiza-
das cirurgias em cadelas no 
cio, prenhas, sem lactação 
ou em animais braquicefá-
licos (boxer, shih-tzu, pug, 
gato persa, dentre outros); 
os animais devem ter entre 
cinco meses e 6 anos de ida-
de; e apenas será realizada 
a castração de um canino 
fêmea por CPF.

Nos dias 21,23 e 25 serão distribuídas senhas para castração de cadelas

Evelen Gouvêa/Prefeitura de Maricá
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Prematuridade: como prevenir
Por Dra. Cynthia Brandão Meirelles, Dr. Eduardo Custódio da Silva e formanda Maria Eduarda Ragghiante Ferreira, a convite do Prof. Aderbal Sabrá e Profa. Selma Sabrá

De acordo com o Ministério da 
Saúde, 340 mil bebês nascem 
prematuros todo ano, sendo 
que a principal causa de morte 
de menores de 5 anos são as 
complicações do parto prema-
turo. A assistência ao pré-natal 
é de extrema importância para 
a redução da morbidade e da 
mortalidade infantil, pois per-
mite o rastreio e tratamento 
das patologias pré-existentes, 
reduzindo os riscos de infecção 
do feto.

A infecção do trato urinário 
(ITU) é uma das afecções que 
acometem as mulheres, por-
tanto, deve ser rastreada várias 
vezes durante o acompanha-
mento pré-natal. A ITU não 
tratada durante a gestação está 
associada com o maior risco de 
prematuridade, baixo peso ao 
nascer e maior mortalidade no 
período neonatal.

Após o nascimento de 
crianças pré-termo, a equipe 
responsável pelo caso deve 
monitorar o recém-nascido, 
atentando-se a anormalidades, 
como as neurológicas, cardía-
cas e respiratórias. Dentre elas, 
ressalta-se a hemorragia intra-
craniana, capaz de provocar 
hidrocefalia e impedir o desen-
volvimento neural adequado.

Algumas vezes pode acon-
tecer uma complicação neu-
rológica nos recém-nascidos 
prematuros que é a hidrocefa-
lia. A conduta adequada frente 
a casos de hidrocefalia é a co-
locação neurocirúrgica de sis-
temas de drenagem liquórica, 

como a derivação ventrículo 
peritoneal (DVP) ou a deriva-
ção ventricular externa (DVE). 
Todavia, a inserção do cateter 
da derivação torna o sistema 
nervoso central (SNC) mais 
suscetível a infecções, além 
da consequente instalação de 
um quadro de ventriculite. Nos 
casos em que o tratamento 
antimicrobiano da ventriculite 
é ineficiente, há uma compli-
cação rara que pode ser en-
contrada: o abscesso cerebral.

As crianças internadas por 
conta da prematuridade, apre-
sentam um maior índice de in-
fecções, sendo necessário uma 
monitorização contínua para 
prevenção e tratamento ade-
quado sempre que necessário.

O crescimento fetal é con-
tínuo, portanto, a interrupção 
da gestação antes do momento 
adequado pode ter diversas 
consequências, incluindo o 
óbito. Todavia, mesmo com 
a melhora da saúde públi-
ca brasileira e os avanços da 
medicina, a prematuridade 
aumentou no país nos últimos 
dez anos.

No Brasil, aproximadamen-
te 11,5% dos recém-natos são 
prematuros, sendo que 74% 
são prematuros tardios. Na 
maioria dos casos a causa da 
prematuridade é desconheci-
da, entretanto, alguns fatores 
podem contribuir para o seu 
aparecimento, como a idade 
materna avançada, infecções 
gestacionais, primiparida-
de, prematuridade em gesta-

ção anterior, gemelaridade, 
pré-natal não realizado ou 
incompleto, diabetes gesta-
cional, anomalia congênita, 
pré-eclâmpsia, história de 
violência doméstica, altura da 
mãe menor que 1,45 m, taba-
gismo, baixo nível socioeconô-
mico, depressão, estresse, mãe 
com baixo índice de massa 
corpórea, uso de técnicas de 
reprodução assistida, mãe com 
história de aborto provocado, 
sangramentos vaginais no 
segundo trimestre, anomalias 
uterinas e polidramnia.

 O acometimento do trato 
respiratório é responsável por 
uma significativa parcela dos 
óbitos.

Dentre as infecções ges-

tacionais que podem levar à 
prematuridade temos a in-
fecção do trato urinário. O 
relaxamento da musculatura 
perineal permite a ascensão 
bacteriana, o que resulta em 
mais casos de ITU e maior 
progressão para pielonefrite.

A presença de disúria (dor 
ou dificuldade para urinar) 
durante o período gestacional 
sugere o diagnóstico de cistite 
aguda, que cursa da mesma 
maneira do que na mulher não 
grávida. Além da dor ao urinar, 
a paciente pode apresentar 
febre e calafrios, dor no andar 
inferior do abdômen e poliúria. 
Tal patologia deve ser abordada 
pela equipe médica, para que a 
paciente realize uma urocultu-

ra para identificação do agente 
etiológico e inicie o tratamento 
o mais breve possível. Após o 
término da terapia antimicro-
biana, a gestante deve realizar 
uma nova urinocultura, pois 
apenas a negativação labora-
torial confirma a efetividade 
do tratamento. A ausência de 
tratamento facilita a aquisição 
do patógeno pelo recém-nas-
cido, pela forma vertical ou 
pela ascensão bacteriana. As 
bactérias colonizadoras do 
períneo materno ascendem 
pelo canal vaginal, chegando 
no saco aminótico e conta-
minando o líquido amniótico 
(LA), previamente estéril.

Dessa forma, o recém-nato 
fica mais suscetível a quadros 

de pneumonia, meningite e 
bacteremia, doenças respon-
sáveis por 23,4% das mortes 
neonatais por sepse anual-
mente, sendo que esses níveis 
não apresentaram redução 
significativa na última década. 
Dentre os diagnósticos diferen-
ciais da ITU, deve-se levar em 
consideração vaginites bacte-
rianas e uretrites. Nesses casos, 
o tratamento com antibióticos 
e a testagem para infecções 
sexualmente transmissíveis 
são fundamentais.

Necessidade de consultas no 
pré-natal

O acompanhamento pré-
-natal, realizado por profissio-
nais treinados, é de extrema 
importância para a saúde pú-
blica, e sua realização deve ser 
incentivada para a prevenção 
e tratamento de patologias 
maternas e neonatais antes e 
depois do parto.

Não podemos deixar de 
levar em consideração a difi-
culdade de acesso ao serviço 
de saúde em determinadas 
localidades e as diversas atri-
buições da mãe, que também 
muitas vezes precisa cuidar 
de outros filhos. Por essa ra-
zão, é fundamental garantir 
o acompanhamento das ges-
tantes a longo prazo e realizar 
busca ativa daquelas que não 
comparecerem às consultas. 
A profilaxia das infecções na 
gestante reduz a incidência e a 
prevalência das complicações 
maternas e neonatais.

Pixabay

A assistência ao pré-natal é de extrema importância para evitar a prematuridade e mortalidade infantil

Atendimento aos microempreendedores interessados tem início nesta segunda (21)

SG dá início a cadastro 
para obtenção de crédito

Após a assinatura do convê-
nio com a Agência de Fomen-
to do Estado do Rio de Janeiro 
(AgeRio) nesta semana, a 
Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, inicia nesta segunda-feira 
(21) o atendimento aos mi-
croempreendedores interes-
sados na linha de crédito.

O objetivo do programa 
de Microcrédito Produtivo 
Orientado (MPO) da AgeRio 
é alavancar microempreen-
dedores, disponibilizando 
crédito em condições vanta-
josas: os financiamentos vão 
de R$ 500 a R$ 21 mil, com 
prazo de pagamento de até 
24 meses, carência de até 12 
meses e uma taxa de juros de 
0,25% ao mês (3% ao ano).

“A economia não espera, 
desta forma, vamos iniciar o 
atendimento menos de uma 
semana após a assinatura 
do convênio com a AgeRio. 
Nossa equipe passou por um 
treinamento nesta sexta-feira 
(18) e já está apta a receber 
os microempreendedores 

A ideia é auxiliar o empreen-
dedor a crescer de forma 
sustentável, sem que ele fique  
endividado.

Os interessados no cré-
dito devem comparecer na 
Casa do Empreendedor, na 
Rua Moreira César, Centro 
de São Gonçalo, munidos de 
identidade e CPF, compro-
vante de residência atuali-
zado, comprovante de conta 
bancária, cópia da certidão 
de casamento ou escritura 
de união estável, termo de 
divórcio/separação, ou cer-
tidão de óbito do cônjuge 
(se tiver cônjuge falecido) 
e cópia da identidade e do 
CPF do cônjuge convivente 
(se houver). Já o avalista deve 
apresentar identidade e CPF, 
comprovante de residência 
atualizado, cópia da certidão 
de casamento ou escritura 
de união estável, termo de 
divórcio/separação ou certi-
dão de óbito cônjuge (se tiver 
cônjuge falecido) e cópia de 
documento de identidade e 
CPF do cônjuge convivente 
(se houver).

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Ação quer manter as empresas de pé, segundo Marcio Picanço, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade

de São Gonçalo a partir da 
próxima semana. Seguimos 
trabalhando para manter as 
empresas da cidade de pé e 
atrair novos investimentos 
para a nossa São Gonçalo”, 
disse o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Marcio Picanço.

Programa - O programa 
é oferecido para quem tem 
faturamento de até R$ 360 mil 
ao ano, para o investimento 
em atividades produtivas, 
como capital de giro, compra 
de mercadorias, equipamen-
tos, obras, entre outros. Vale 
destacar que este crédito não 
pode ser utilizado para gas-
tos pessoais nem para pagar 
dívidas.

Para solicitar, o microem-
preendedor (formal ou infor-
mal) precisa estar com nome 
“limpo”, isto é, não pode ter 
apontamentos no SPC/Sera-
sa. Além disso, é preciso ter 
um avalista (fiador).

Orientações - Outro ponto 
de destaque do programa 
é a orientação, através da 
figura do agente de crédito. 
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Derivados do leite de búfala fazem sucesso e atraem visitantes

Vale do Café descobre 
outro lado gastronômico

O Vale do Café, que sempre 
foi conhecido pelas incríveis 
fazendas do século XIX e pelo 
contato com a natureza, que 
os visitantes tanto almejam, 
tem um novo polo que não 
para de crescer e promete 
atrair mais turistas para a 
região. É o polo bufaleiro, 
com a produção de leite e 
seus derivados vindos da  
búfala. 

A criação, que está em ex-
pansão na região, atualmente 
conta com a produção de 
cerca de 400 litros de leite or-
gânico por dia. O leite de bú-
fala possui vários nutrientes 
essenciais para a saúde, como 
o potássio, magnésio, ferro 
e as vitaminas A e C. Além 
disso, tem mais concentrados 
proteicos, cálcio e menos 
colesterol por porção do que 
o leite de vaca, conquistando 
o público que busca uma ali-
mentação saudável.

Atualmente, no Brasil, 
há quatro fazendas que pro-
duzem o leite orgânico da 

búfala. Dessas, duas estão 
localizadas no Vale do Café 
e produzem laticínios elo-
giados. A Fazenda Alliança 
Agroecológica, em Barra do 
Piraí, é uma delas. No local, 
os visitantes podem adquirir 
produtos e vivenciar a expe-
riência de ordenhar as búfalas 
para obter o leite fresco e or-
gânico. O empreendimento é 
um dos únicos do Estado que 
possui o certificado orgânico 
de leite de búfala. 

Já a Latte Buono, que fica 
em Valença, é uma fazenda 
de criação e venda de produ-
tos feitos 100% com leite de 

búfala. Além de iogurtes, são 
produzidos no local gelato 
italiano, queijo, manteiga 
e doce de leite. Todos com 
reconhecida qualidade. A 
marca foi campeã do Prêmio 
Maravilhas Gastronômicas do 
Rio de Janeiro em 2015, com o 
iogurte próprio, na categoria 
laticínios.

A produção agrícola da 
região está diretamente ligada 
aos roteiros gastronômicos e 
de turismo rural, agregando 
valor as visitas dos turistas. 
A ideia, que vem sendo pro-
movida pelo Vale do Café 
Convention & Visitors Bureau 
em parceria com entidades 
locais, tem como objetivo 
oferecer as melhores expe-
riências e valorizar a produ-
ção local.

As duas fazendas estão 
abertas para quem deseja 
experimentar os laticínios 
feitos do leite de búfala, uma 
experiência gastronômica 
que pode incrementar o fim 
de semana no Vale do Café.

Divulgação/Fazenda Aliança

Fazenda Aliança, em Barra do Piraí, produz leite de búfala e seus derivados no Vale do Café fluminense

No momento, o 
Brasil tem quatro 
fazendas para 
produção de leite 
de búfala, duas 
delas localizadas 
no Vale do Café

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Para mudar a imagem de 
uma nação, para construir 
a sua notoriedade, é pre-
ciso transformá-la numa 
musa inspiradora para os 
indivíduos atuais e para as 
gerações futuras. É preciso 
transformar ruas, casas, 
pontes e quaisquer ou-
tras infraestruturas em lira, 
cada um dos seus cidadãos 
versando um novo poema, 
uma nova canção; nas mãos 
do agricultor, do pedreiro, 
do vendedor, do professor, 
um novo verso… 

A maior poesia da obra 
de Flora Gomes é, pre-
cisamente, a ousadia do 
guineense, aquele que não 
se deixa abater pelas intem-
péries, pelas dificuldades, 
pelos desafios de ordem 
diversa, mas que avança 
ousadamente, atrevida-
mente, numa construção 
esperançosa e constante 
do futuro. 

Flora Gomes, nascido na 
Guiné-Bissau, filho de pais 
iletrados, logrou mudar a 
sua realidade e a do seu país, 
através da sua educação 
formal e de uma caminhada 
constante de crescimento; 
pioneiro da sétima arte 
guineense, é, atualmente, 
um dos cineastas mais re-
presentativos do continente 
africano, com uma filmo-
grafia invejável e vários pré-
mios e honrarias recebidas 
internacionalmente. 

Nas suas obras, de caráter 
docuficional2 ou etnofic-
cional3 histórico, traça um 
retrato factual do seu país, 
misturando alguns elemen-
tos de forte carga mitológica 
e/ou poética. Em seu primei-
ro trabalho cinematográfi-
co “O Regresso de Cabral”, 
Flora Gomes capta o exato 
momento da declaração da 

OPINIÃO

Divulgação

“Eu sou muito ousado. Se calhar, é porque vim de um país ainda em 
construção constante, que muitas vezes aparece nas notícias como a 

pior coisa que há no mundo, por isso sou essa pessoa que ousa, por 
tentar construir uma nova imagem do meu país.”1 

Flora Gomes, Cineasta Guineense 

António Montenegro Fiúza*

independência da Guiné – 
Bissau, realizando um dos 
sonhos de Amílcar Cabral, o 
de que fossem os guineen-
ses a realizar e a captar as 
imagens de um momen-
to tão importante para o 
nascimento da nação. Em 
“República di Mininus”4, a 
mais recente das suas obras, 
expressa toda a esperança 
do amanhã e todo o retorno 
que se espera do investi-
mento nas gerações mais 
jovens, quem nos levarão a 
uma Guiné melhor. 

Em cada um dos seus fil-
mes, Flora Gomes apresenta 
uma parábola, uma lição de 
vida, um sonho e uma razão 
para concretizá-lo; autor e 
motivador de uma Guiné 
– Bissau de esperança e de 
futuro. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

1  Em entrevista concedida a Jusciele Conceição Almeida de Oliveira, na Revista Brasileira de Estudos 

    de Cinema e Audiovisual

2  Neologismo resultante da fusão de documentário e ficção
3  Neologismo referente à ficção de caráter étnico
4  República de Crianças

Em cada um de 
seus filmes, Flora 
Gomes apresenta 
uma lição de 
vida, um sonho e 
uma razão para 
concretizá-lo
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Marquinhos 
Gabriel 
pede mais 
concentração

O  Va s c o  v e m 
decepcionando 
sua torcida nes-
te início de tra-
jetória no Cam-
peonato Brasi-
leiro da Série B. 

O meia Marquinhos Gabriel 
afirmou que o time precisa 
melhorar a concentração 
durante os jogos.

“A gente tem conseguido 
os pontos fora de casa, mas 
dentro de casa não temos 
conseguido nos impor. Te-
mos trabalhado duro nesta 
questão. Falta concentração 
no começo dos jogos. Esta-
mos tomado gols bobos que 
tem nos tirado das partidas. 
Quando a gente entra no jogo 
já está 1 a 0 para o adversário. 
Temos que trabalhar melhor 
a concentração para ir me-
lhor nos jogos”, disse.

Durante a semana, a tor-
cida vascaína se reuniu no 
entorno de São Januário para 
protestar e vários muros fo-
ram pichados.

O alvo principal da ira 
da torcida foi a diretoria co-
mandada por Jorge Salgado, 
mas sobrou até para alguns 
jogadores, como Léo Jabá,  
que teve seu carro apedre-
jado.

Ainda no Campeonato 
Carioca, na disputa da Taça 
Rio, o Vasco também perdeu 
em casa para o Botafogo 
no tempo normal, antes de 
levantar a taça nos pênaltis.

A fragilidade do time, es-
pecialmente em São Januá-
rio, levou a torcida ao limite 
da paciência e o trabalho do 
técnico Marcelo Cabo pas-
sou a ser questionado dentro 
e fora do clube.

Tricolor visita o Fortaleza, uma das surpresas do Campeonato Brasileiro

Fluminense tem difícil 
missão no Nordeste

O Fluminense 
realiza ótima 
t e m p o ra d a  e 
iniciou bem o 
C a m p e o n a t o 
Brasileiro. Neste 
domingo, os ca-

riocas terão pela frente o For-
taleza, às 18h15 (de Brasília), 
no Castelão.

Só que o Fortaleza vem sur-
preendendo na Série A e está 
na liderança, com dez pontos, 
após quatro rodadas. Os cea-
renses perderam os 100% de 
aproveitamento no meio de 
semana, ao empatar com o 
Atlético-GO, fora de casa.

O técnico Juan Vojvoda 
deve repetir a escalação dos 
últimos jogos. O Fortaleza 
espera valer o mando de cam-

po para seguir na ponta do 
Brasileiro.

Já o Fluminense ainda não 
perdeu na competição. Com 
oito pontos, os cariocas estão 
na quinta posição.

Os visitantes terão impor-
tante desfalque. O volante 
Yago Felipe recebeu o terceiro 
cartão amarelo e está sus-
penso.

O jogador é um dos desta-
ques da equipe na tempora-
da e vinha sendo uma arma 
ofensiva no esquema tático de 
Roger Machado. O favorito a 
ocupar a posição é Wellington.

O lateral-direito Samuel 
Xavier segue fora com um 
desconforto na coxa. Já 
Nino volta ao time após fi-
car fora no meio de sema-

na, com uma gastroenterite. 
Quem está confirmado entre 
os titulares é o experiente 
meia Nenê, que vem atuando 
em uma posição diferente da 
habitual no meio-de-campo 
tricolor.

“Estou jogando em uma 
posição diferente, realmente 
ali perto dos volantes, em um 
tripé. Estou ajudando mais de-
fensivamente. Às vezes acabo 
não fazendo gol ou não dando 
passe, às vezes as pessoas 
entendem equivocadamente. 
Faz parte. Isso é uma coisa 
normal. É uma honra muito 
grande vestir esta camisa”, 
disse o meia Nenê, que na 
última quinta-feira fez seu 
centésimo jogo com a camisa 
do Fluminense.

Mailson Santana / Fluminense

O técnico Roger Machado tenta encontrar a melhor formação do Fluminense para enfrentar o Fortaleza neste domingo

Bota testa boa fase 
contra o líder Náutico

Dirigente minimiza 
reunião com Bolsonaro

O Botafogo vem 
f a z e n d o  u m 
bom começo 
no Campeona-
to Brasileiro da 
Série B. Só que 

neste domingo, às 16h (de 
Brasília), os alvinegros terão 
pela frente o líder Náutico, 
em Recife.

Os donos da casa estão 
com 100% de aproveitamento 
após quatro rodadas. O Náu-
tico vem realizando ótima 
temporada e conquistou o 
Campeonato Pernambucano 
de 2021.

O bom rendimento dos 
pernambucanos chegou a 
ser elogiado pelo técnico Tite, 
que falou sobre o comandan-
te Hélio dos Anjos.

O  F l a m e n g o 
vem travando 
um embate com 
a CBF nas últi-
mas semanas. 
O c lube ten-
tou paralisar o 

Campeonato Brasileiro e 
adiantou que não vai liberar o 
atacante Pedro para a Seleção 
olímpica.

Nos últimos dias, o pre-
sidente Rodolfo Landim foi 
visto almoçando com o pre-
sidente Jair Bolsonaro. O 
encontro fez os rumores au-
mentarem na Gávea. No en-
tanto, o vice-presidente geral 
do clube, Rodrigo Dunshee 
de Abranches, foi às redes 
sociais para colocar “panos 
quentes”.

Só que o Botafogo tam-
bém está invicto na Série B. 
Os alvinegros venceram em 
casa e empataram os jogos 
longe do Rio de Janeiro.

O técnico Marcelo Cha-
musca parece ter encontrado 
a formação ideal do Botafogo. 
O treinador terá a chance de 
repetir a escalação nos Aflitos.

O Botafogo poderia estar 
em melhor situação, mas 
acabou sofrendo o empate 
contra o Londrina, na rodada 
passada, nos minutos finais.

“Vou falar pela décima 
vez. O Flamengo não se en-
volve em política partidária. 
O fato de haver relação oficial 
com os chefes de governo 
do país não significa apoio 
político.  Não se deixem in-
duzir por pessoas que têm 
interesse político de jogar o 
Landim à esquerda ou à di-
reta”, escreveu.

Glorioso está 
invicto na 
segundona

Rodolfo Landim 
almoçou 
recentemente 
com o presidente 
da República, 
Jair Bolsonaro


