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Rio vai testar 1 milhão 
de pessoas em 90 dias  

Iniciativa é para detectar coronavírus e anticorpos nos profissionais e estimular setor

TURISMO: RETOMADA COM SEGURANÇA

A campanha de vacinação contra 
a gripe, que começou no dia 19 
de abril, está na terceira fase, 
com a imunização de pessoas 
com comorbidades, deficiência 
permanente, caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário urbano e de 
longo curso, portuários, forças 
de segurança e salvamento, e 
integrantes das Forças Armadas. 
A campanha será encerrada no 
dia 9 de julho.Em Niterói, 74.672 
pessoas já foram vacinadas. 
A Prefeitura de Niterói está 
disponibilizando 47 salas de 
vacina em todas as regiões da 
cidade, de segunda a sexta, de 8h 
às 17h.

CIDADES\PÁG. 3

Vacinação 
contra gripe na 
fase final

Saneamento 
para o bairro 
Almerinda
A Prefeitura de São Gonçalo 
está promovendo a drenagem e 
troca da rede de esgoto da Rua 
Cornélio José Pereira, no bairro 
Almerinda. A intervenção tenta 
sanar um problema crônico que 
a população do bairro enfrenta 
há décadas, com frequentes 
alagamentos não apenas na 
via, mas também nas casas e 
terrenos.

CIDADES\PÁG. 4

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Obras no Bairro Almerinda

ESPORTES

Brasil cumpre 
tabela contra os 
equatorianos
Já classificado para as oitavas de 
final da Copa América, a Seleção 
Brasileira enfrenta o Equador 
pela última rodada do grupo B.

Vini Jr. deve ganhar uma chance entre os titulares no jogo deste domingo em Goiânia

Fla e Flu entram 
em campo pelo 
Brasileirão

PÁG. 8

Complexidade 
humana em 
10 monólogos
Trazendo a obra do 
roteirista, cineasta e 
dramaturgo Neil LaBute, 
a peça ‘Dez por Dez’ pode 
ser conferida até o dia 11 
no site do Teatro Unimed.

PÁG. 8

CULTURA

Fernando Sant’Ana/Divulgação

Angela Vieira interpreta uma das 
personagens de Neil LaBute

Pacto contra o trabalho escravo
Niterói é quarta cidade do estado em denúncias de exploração de mão de obra

CIDADES\PÁG. 6

Santa Izabel 
ganha nova 
sinalização

CIDADE\PÁG.4

CIDADES\PÁG. 3

OPINIÃO

LUSOFONIA

Diplomacia 
lusófona à 
frente da ONU

CIDADES/PAG.6

Divulgação

António Montenegro Fiúza

Comunidade 
ganha projeto 
urbanístico

CIDADES\PÁG. 4 Restaurantes 
e bares terão 
incentivos

PANORAMA\PÁG. 2

Confiança e 
otimismo no 
setor de imóveis

RICHARD SONSOL

CIDADES/PÁG. 4

Lucas Figueiredo / CBF

Atendimento 
humanizado é 
fundamental

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

Quem faz parte dos grupos-alvo da campanha deve comparecer às unidades de saúde levando carteira de identidade e outros comprovantes
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CARTA DO LEITOR

Desordem na Alameda
Camelôs disputando espaço com pedestres nas calçadas, 
comerciantes com produtos do lado de fora das lojas, cai-
xas de som aos berros anunciando promoções e sujeira, 
muita sujeira. Esse e o retrato do caos na Alameda São Boa-
ventura, onde não existe lei, nem fiscalização. Indignado!!!
Renato Teixeira

Relaxamento
A cada dia que passa os estabelecimentos comerciais vão 
afrouxando as regras sanitárias. Alguns já não medem 
a temperatura na entrada, outros não disponibilizam 
álcool em gel e alguns nem sequer exigem máscaras para 
o ingresso. Parece até que a pandemia já acabou.
Anna Lopes da Cunha
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São 200 vagas gratuitas para jovens entre 15 e 22 anos, de comunidades

‘Programa ViraVida: Jovens 
do Futuro’ reabre inscrições

Foram reabertas as inscri-
ções para 200 vagas gratui-
tas do Programa ViraVida: 
Jovens do Futuro, executado 
pela Firjan Senai Sesi. Por 
conta da pandemia, as ativi-
dades serão desenvolvidas 
em formato remoto, durante 
quatro meses consecutivos, 
para adolescentes e jovens 
de ambos os sexos, entre 
15 e 22 anos, moradores de 
comunidades de baixa renda 
e em situação de vulnerabi-
lidade social em todo estado 
do Rio.

O objetivo do programa 
é desenvolver um processo 
psicossocioeducativo volta-
do a jovens em situação de 
vulnerabilidade social. São 
atividades que contemplam 
temas como habilidades 
socioemocionais, rede de 
direitos, saúde mental, pro-
jeto de vida, educação para 
o mundo do trabalho, língua 
portuguesa, matemática 
aplicada ao cotidiano e em-
pregabilidade. Elas integram 
educação básica e noções de 
autogestão, assegurando aos 
alunos atendimento psicos-
social voltado ao resgate de 
valores e ao fortalecimento 
de vínculos familiares. Ao 
término do curso, é reali-
zado um acompanhamento 
para o mercado de trabalho. 

“Trata-se de uma experiên-
cia que contribuirá para o 
autodesenvolvimento e para 
o desenvolvimento de com-
petências para o mundo do 
trabalho”, resume Celso de 
Souza Cunha, especialista 
em Projetos Especiais da 
Firjan Sesi e coordenador do 
ViraVida.

Além da Firjan Senai Sesi, 
o programa tem como par-
ceiras as redes de proteção 
de direitos, tais como o CRAS 

– Centro de Referência da 
Assistência Social, CRES 
– Centro de Referência Es-
pecializado da Assistência 
Social, Conselho Tutelar, en-
tre outros. Desde a primeira 
turma, em 2011, já passaram 
pelo projeto mais de 720 
jovens.

Para participar, basta o 
interessado preencher o 
formulário disponível em ht-
tps://forms.gle/jh38GU6G-
33M23jgm9.

Divulgação

Vira Vida é iniciativa do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria

Romy 
Medeiros: 
homenagem 
no centenário
Com homenagens para gran-
des mulheres do passado e 
do presente, a Escola da Ma-
gistratura do Estado do Rio 
de Janeiro (Emerj) promove, 
dia 30, às 17h, via Zoom 
e YouTube, o “Centenário 
de nascimento da jurista e 
feminista Romy Medeiros: 
uma homenagem às mu-
lheres brasileiras”. Haverá 
tradução simultânea para a 
Língua Brasileira de Sinais ( 
Libras). 

O evento será realiza-
do em formato híbrido. A 
diretora-geral da Escola, 
desembargadora Cristina 
Tereza Gaulia, e a desem-
bargadora Myriam Medeiros,  
filha de Romy Medeiros, 
estarão presentes no audi-
tório Desembargador Paulo 
Roberto Leite Ventura, na 
Emerj.

Ca r i o c a  e  a d v o g a d a , 
Romy Medeiros dedicou a 
maior parte de sua vida e 
carreira à causa feminista e 
aos direitos das mulheres.

O encontro homenagea-
rá também outras célebres 
mulheres brasileiras, como 
a poeta Cecília Meireles; a 
pintora Tarsila do Amaral; 
a enfermeira Anna Nery; 
a atriz Ruth de Souza ; e a 
Ialorixá Maria Nazaré, Mãe 
Menininha do Gantois.

POR JEFFERSON LEMOS

Entregas 
marítimas
Os Correios começaram, 
neste mês de junho, o piloto 
de transporte por cabota-
gem marítima, a navegação 
entre portos do país. Cerca 
de 430 toneladas de material 
do Programa Nacional do 
Livro Didático, do Minis-
tério da Educação, foram 
postadas. O primeiro de-
sembarque de parte da carga 
ocorreu na última quarta-
-feira (23), em Salvador/
BA. Os cargueiros estão em 
navegação pela costa brasi-
leira, para também realizar o  
desembarque nos portos 
de Suape (Pernambuco), 
Mucuripe (Ceará) e Manaus 
(Amazonas). Esta operação 
marca o ingresso da empresa 
nessa modalidade de trans-
porte.
Segundo o diretor de Ope-
rações dos Correios, Carlos 
Henrique de Luca Ribeiro, 
a estatal avaliará a perfor-
mance e a possibilidade 
de ampliação da modali-
dade em outras operações  
logísticas. 

Inspiração durante a pandemia

Há mais de um ano as pes-
soas estão vivendo dentro 
de casa devido ao isola-
mento social e com mais 
tempo livre buscam formas 
de se distraírem e darem 
um toque mais moderno 
ao ambiente que vivem. E 
por isso, a busca por canais 
de decoração estão em alta. 

Divulgação

O designer de interiores 
Adeilton Nunes, protago-
nista do canal Canal Pense 
& Decore, no YouTube, 
mostra que é possível de-
corar gastando pouco. 
Ele ensina técnicas de pin-
tura de paredes, como fazer 
vasos incríveis de concreto 
e muito mais. 

OAB reforça 
campanha
A Comissão de Assistência 
às Vítimas de Violência Do-
méstica da OAB Niterói, pre-
sidida por Eliana Barboza, 
está reforçando a campanha 
“Sinal Vermelho”. A campa-
nha tem como foco prestar 
socorro às mulheres em 
situação de violência domés-
tica, que podem pedir ajuda 
nas farmácias e drogarias  
do país.
“O protocolo é relativamente 
simples, exigindo apenas 
dois gestos: a vítima mostra 
para o atendente da farmácia 
o X pintado em uma das suas 
mãos, que pode ser dese-
nhado com caneta, pilot ou 
batom, e o atendente deverá 
ligar, imediatamente, para 
o 190 e reportar a situação, 
que será de forma anônima, 
explica Eliana”.

Direito de 
propriedade

Feedback 
levado a sério

Membros do Students For 
Liberty Brasil venceram a 
competição Think Tank Shark 
Tank 2021 da América Latina 
ao apresentar projeto sobre 
educação para moradores de 
favelas do Brasil sobre seus 
direitos de propriedade e ca-
pacitá-los para criar um futu-
ro melhor para suas famílias.

“Para que o Rio de Janeiro 
recebesse a Copa do Mundo 
e as Olimpíadas, mais de 20 
mil famílias foram removidas 
de onde moravam. Muitos 
foram despejados em locais 
dominados por facções cri-
minosas, longe de seus anti-
gos vizinhos, comunidades 
e empregos. Nosso projeto 
quer mudar essa realidade, 
treinando uma nova geração 
de jovens estudantes com as 
habilidades certas para que 
possam ajudar os moradores 
de favelas a legalizar suas 
propriedades no Brasil”, afir-
ma Bernardo Vidigal, Diretor 
Executivo do Learn Liberty do 
Students For Liberty Brasil. 

O Outback está levando a 
sério o feedback de seus clien-
tes e atendendo a pedidos 
apresentou seu novo produto: 
o Outbread. O icônico pão 
australiano da rede ganhou 
nova versão, num formato 
maior contendo 350g. Com 
a mesma receita do pão de 
boas-vindas, o lançamento foi 
desenvolvido especialmente 
para que o cliente possa levar 
esse símbolo do restaurante 
para casa e finalizá-lo da for-
ma que preferir.  
“Essa é uma novidade que 
planejamos há tempos e 
estamos orgulhosos e ani-
mados em poder atender a 
mais esse pedido do nosso 
público”, conta Renata La-
marco, diretora de Marke-
ting da Bloomin’ Brands, 
grupo detentor da marca 
Outback Steakhouse. 

Auxílio será fiscalizado

Os deputados estaduais 
poderão ter uma Comissão 
Especial para acompanhar 
o cumprimento do Supera 
RJ, programa de auxílio 
emergencial do Governo do 
Estado para famílias em ex-
trema pobreza e de conces-
são de linha de crédito para 
microempreendedores. O 
requerimento de criação 
do grupo foi protocolado 

Divulgação

nesta semana, pelo depu-
tado Bruno Dauaire (PSC). 
Ex-secretário de Desenvol-
vimento Social e Direitos 
Humanos que participou 
da criação e entregas do 
benefício, o deputado con-
seguiu 36 assinaturas para 
garantir a aprovação auto-
mática da comissão que vai 
acompanhar a aplicação da 
Lei 9.191/2021.

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj aprovou em dis-
cussão única, nesta se-
mana, o projeto de lei 
4.177/21, do deputado 
André Ceciliano (PT), que 
garante incentivos fiscais 
do Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) aos ba-
res e restaurantes até o 
final de 2032. A medida 
só depende da sanção do  

governador Cláudio Cas-
tro.

O PL estabelece uma 
alíquota de ICMS de 3% 
no fornecimento ou na 
saída das refeições e de 4% 
relativa às demais opera-
ções. A proposta vale para 
bares, restaurantes, lan-
chonetes, casas de chás, 
de sucos e estabelecimen-
tos similares. 

Incentivo para bares e restaurantes
Divulgação

O vereador Marcio Ribeiro 
(Avante) deu entrada no 
projeto solicitando a cria-
ção de uma unidade de con-
servação (UC) no Morro do 
Rangel, no Recreio dos Ban-
deirantes. O local, de grande 
diversidade de espécies de 
flora endêmicas e ameaça-
das de extinção, cavernas 

e vestígios arqueológicos, 
está ameaçado pela desor-
dem. São cada vez mais 
comuns problemas como 
descarte de lixo, incêndios e 
a presença de grandes gru-
pos de visitantes que não 
recebem nenhuma orien-
tação para a conservação 
da área, impactando o local. 

Socorro para o Morro do Rangel
Divulgação
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Agora é a vez de pessoas com comorbidades, trabalhadores de algumas categorias e forças de segurança

Gripe: vacinação na fase final
Niterói já vacinou 74.672 
pessoas contra a gripe. A 
campanha de vacinação, que 
começou no dia 19 de abril, 
está na terceira fase, com a 
imunização de pessoas com 
comorbidades, deficiência 
permanente, caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte 
coletivo rodoviário urbano e 
de longo curso, portuários, 
forças de segurança e sal-
vamento, e integrantes das 
Forças Armadas. A campa-
nha será encerrada no dia 9 
de julho.

Na primeira fase foram 
imunizadas crianças de 6 
meses a menores de 6 anos 
de idade (5 anos, 11 meses e 
29 dias), gestantes, mulheres 
que tiveram filho até 45 dias, 
trabalhadores da saúde e po-
vos indígenas. A segunda fase 
foi destinada aos idosos aci-
ma dos 60 anos e professores 
das redes pública e privada 
de ensino.

A Prefeitura de Niterói 
está disponibilizando 47 sa-
las de vacina em todas as re-
giões da cidade, de segunda a 
sexta, de 8h às 17h. Esse ano, 
a imunização contra a gripe 
em Niterói está ocorrendo 
nos módulos do Médico de 
Família, nas Unidades Bá-
sicas e no Teatro Municipal. 
As policlínicas regionais, os 
postos volantes e o drive-
-thru da UFF seguem com 
a imunização contra a Co-

vid-19. A divisão é para evitar 
aglomerações.

Acamados – Idosos aca-
mados e pessoas com dificul-
dade de locomoção severa 
que fazem parte do grupo 
prioritário podem receber 
a vacina em casa. Basta fa-
zer o cadastro através do 
link: www.bit.ly/acamados-
gripeniteroi. É necessário 
preencher um questionário 
informando nome completo, 

data de nascimento, sexo, 
CPF, endereço, condição de 
saúde da pessoa a ser vaci-
nada e telefone para contato.

Documentos – Para rece-
ber a dose, as pessoas que 
fazem parte dos grupos-alvo 
da campanha devem compa-
recer às unidades de saúde 
levando carteira de identida-
de e outros comprovantes, de 
acordo com os grupos a que 
pertencem. As gestantes só 

precisam declarar que estão 
grávidas.

A doença – A Influen-
za, comumente conhecida 
como gripe, é uma doença 
viral febril, aguda, geral-
mente benigna e autoli-
mitada. Frequentemente 
é caracterizada por início 
abrupto dos sintomas, que 
são predominantemente 
sistêmicos, incluindo febre, 
calafrios, tremores, dor de 

cabeça, mialgia e anorexia, 
assim como sintomas respi-
ratórios com tosse seca, dor 
de garganta e coriza. A in-
fecção geralmente dura uma 
semana e com os sintomas 
sistêmicos persistindo por 
alguns dias, sendo a febre o 
mais importante.

Os vírus influenza são 
transmitidos facilmente por 
aerossóis produzidos por 
pessoas infectadas ao tossir 
ou espirrar. Existem três ti-
pos de vírus influenza: A, B e 
C. O vírus influenza C causa 
apenas infecções respira-
tórias brandas, não possui 
impacto na saúde pública 
e não está relacionado com 
epidemias. O vírus influenza 
A e B são responsáveis por 
epidemias sazonais, sendo o 
vírus influenza A responsável 
pelas grandes pandemias.

Algumas pessoas, como 
idosos, crianças novas, ges-
tantes e pessoas com alguma 
comorbidade possuem um 
risco maior de desenvol-
ver complicações devido à 

influenza. A vacinação é a 
intervenção mais importante 
na redução do impacto da 
influenza.

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde, 
estima-se que a influenza 
acomete de 5% a 10% dos 
adultos e 20% a 30% das 
crianças, causando de 3 mi-
lhões a 5 milhões de casos 
graves e 250 mil a 500 mil 
mortes todos os anos.

As salas de vacina:
Unidades Básicas de Saú-

de (UBS): Morro do Estado, 
Santa Bárbara, Engenhoca.

Programa Médico de Fa-
mília (PMF) por regionais: 
Região Oceânica - Cafubá 
I, Cafubá II, Cafubá III, En-
genho do Mato, Maravista 
e Várzea das Moças. Praias 
da Baía - Alarico, Jurujuba, 
Martins Torres, Preventório I, 
Preventório II, Souza Soares, 
Viradouro, Palácio, Ponta 
da Areia, Vital Brazil. Norte 
1 - Caramujo, Jonathas Bo-
telho, Morro do Céu, Teixeira 
de Freitas, Viçoso Jardim e 
Boavista. Norte 2 - Baldea-
dor, Coronel Leôncio, Ilha 
da Conceição Leopoldina, 
Maruí, Marítimos, Nova Bra-
sília, Vila Ipiranga. Pendotiba 
- Atalaia, Badu, Cantagalo, 
Grota I, Grota II, Ititioca, Ma-
ceió, Matapaca e Sapê.

Posto volante: Teatro Mu-
nicipal João Caetano, no 
Centro.

Campanha 
foi iniciada 
em 19 de abril 
e chegará ao 
término em 9 
de julho

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Vacinação contra a gripe entra na última fase em Niterói, que dispõe de 47 salas de imunização em toda a cidade

Niterói: Ambiente e 
Educação em debate
Entre 28 de junho e 2 de 
julho, profissionais de edu-
cação de Niterói e de ou-
tros municípios vão deba-
ter a inserção no contexto 
educacional de questões 
ambientais durante a III 
Semana Municipal de Edu-
cação Ambiental na Escola 
(Semae). Com o tema “Um 
olhar resiliente sobre os no-
vos tempos”, o evento é uma 
realização da Câmara Técni-
ca de Educação Ambiental 
do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente (Coman), 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade 
(SMSRHS), da Fundação 
Municipal de Educação de 
Niterói, da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) e 
do Parque Estadual da Serra 
da Tiririca (Peset).

A programação contará 
com palestras, oficinas e 
uma programação infan-
til voltada especialmente 
para alunos das unidades 
municipais de educação de 
Niterói. A transmissão de 
toda a semana será on-line, 
pelo canal do Youtube da Câ-
mara Técnica de Educação 
Ambiental.

A mesa de abertura, dia 
28, às 15h, vai abordar “Ini-
ciativas para o fortalecimen-
to da educação ambiental 
em Niterói”, com mediação 

da bióloga Aline Moreno, 
representante da SMARHS 
na organização do evento. 
Na terça-feira, 29, o desta-
que será a oficina “Pancs, a 
alimentação transformadora 
e um futuro sustentável”, 
sobre plantas alimentícias 
não convencionais, que será 
ministrada por Clarissa Ta-
guchi, fundadora da Pancs 
Brasil.

No dia 1º, o tema será 
voltado para os professores 
da Rede Municipal de Edu-
cação de Niterói, com a roda 
de conversa “Desafios dos 
docentes na realização de 
projetos de educação am-
biental durante a pandemia”.

“A Semana Municipal 
de Educação Ambiental 
na Escola é um evento 
que vem sendo realizado 
desde o ano de 2018. Mais 
do que falar sobre educa-
ção ambiental, a SEMEAE 
tem sido um espaço de 
diálogos, debates e troca 
de experiências entre do-
centes, pesquisadores, uni-
versitários e interessados 
na temática”, explica Aline 
Moreno.

C-19: 1 milhão de fluminenses 
terão testagem gratuita

Foi lançado esta semana o 
programa “Cidades Monito-
radas”, que visa testar gra-
tuitamente um milhão de 
fluminenses nos próximos 
90 dias para diagnóstico da 
covid-19. O projeto é uma 
parceria da MedLevensohn 
com a Veus Saúde e apoio 
institucional do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Turismo (Setur-RJ).

O projeto é uma iniciativa 
que realiza ações preventivas 
e de monitoramento a partir 
da realização gratuita de exa-
mes periódicos para detecção 
da covid-19 e anticorpos con-
tra a doença em indivíduos 
que atuam na operação ati-
va dos diversos serviços do 
turismo, como transporte,  
hotelaria, comércio e alimen-
tação.

“Estamos trabalhando 
para realizar a retomada do 
turismo no Estado com muita 
segurança, sempre divulgan-
do um turismo consciente. 
O resultado desse trabalho 
fez com que o Rio de Janeiro 
continuasse a ser um dos 
destinos mais procurados 
mesmo durante a pandemia. 

E agora estamos prontos para 
dar o próximo passo, que é 
essa testagem em massa dos 
profissionais do turismo. Essa 
ação permitirá que conquis-
temos cidades mais seguras 
e mais preparadas para a ma-
nutenção das suas atividades 
durante a pandemia”, afirma 
Gustavo Tutuca, secretário 
de Estado de Turismo do Rio 
de Janeiro, que participou do 
lançamento do projeto na 

última quinta-feira.
Para José Marcos Szuster, 

CEO da MedLevensohn, o 
projeto nasce com o objeti-
vo de movimentar a cadeia 
produtiva do turismo. “É 
recomendação da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
testar a população durante 
a pandemia do coronavírus 
e o Rio de Janeiro é uma das 
principais portas de entrada 
dos turistas no Brasil. O pro-

jeto “Cidades Monitoradas” 
visa ajudar na retomada gra-
dual dos pequenos e grandes 
eventos sediados em nosso 
Estado, como o réveillon e o 
carnaval”.

A participação dos profis-
sionais de serviços na testa-
gem é voluntária e totalmente 
gratuita. “Taxistas, garçons e 
profissionais da hotelaria, por 
exemplo, serão beneficiados 
com a realização dos exames 
para detecção do Sars-Cov-2, 
Covid19 e status imunológico. 
Eles serão testados com fre-
quência, no mínimo, cerca de 
duas vezes por mês”, explica 
Marcelo Botelho, CEO da Veus 
Saúde.  

O lançamento contou com 
a presença do secretário de 
Estado de Saúde do Rio de 
Janeiro, Alexandre Chieppe.

Parceria permitirá exames para diagnóstico da doença nos próximos 90 dias
Divulgação/Palácio Guanabara

Gustavo Tutuca participou do lançamento do projeto “Cidades Monitoradas”

Em SG, apenas 16,2% do público-alvo foi vacinado 
A Prefeitura de São Gonçalo 
anunciou, na última sexta-
-feira, que a vacinação con-
tra a gripe no município con-
tinua, a princípio, por mais 
duas semanas, até o dia 9 de 
julho. Na terceira fase, o Mi-
nistério da Saúde tem como 
objetivo vacinar 90% do pú-
blico-alvo em São Gonçalo, 
um total de 407.513 pessoas. 
No entanto, a cidade vacinou 
apenas 16,2%, um total de 
73.192 pessoas até o fim da 
última quinta-feira (24). O 
coordenador de imunização 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo, Rafael Vidal, alerta 
a população para a impor-
tância da vacina.

“Todas as vacinas são im-
portantes. A vacinação con-
tra a covid-19 também está 
em andamento e sabemos 
que tem que ter um intervalo 
entre elas, o que pode estar 
prejudicando a vacinação da 
gripe. Mas alertamos para 
que as pessoas que estão 
aptas a tomarem a vacina da 
gripe e já estão com intervalo 
de 15 dias da vacinação con-
tra o coronavírus, procurem 
as unidades de saúde que 
estão vacinando contra a 
gripe”, alertou Rafael. 

São Gonçalo segue a vaci-
nação da população contra a 
gripe em 66 unidades de saú-
de, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. A terceira fase 

da vacinação contra a gri-
pe contempla os seguintes 
grupos: pessoas que têm 
comorbidades, pessoas com 
deficiência permanente, 
adolescentes e jovens em 
medidas sócio-educativas, 
funcionários do sistema 
prisional, população privada 
de liberdade, forças arma-
das e forças de segurança e 
salvamento, trabalhadores 
portuários, caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte 
coletivo, rodoviário urbano e 
de longo curso.

As pessoas da primeira 
e segunda fases também 
podem se vacinar. São elas: 
professores, idosos, crianças 
de 6 meses a 5 anos, 11 meses 

e 29 dias, gestantes, puérpe-
ras (até 45 dias pós-parto), 
povos indígenas e trabalha-
dores da saúde. 

Quem tem direito a tomar 
a vacina contra a gripe tem 
que ficar atento ao inter-
valo entre os imunizantes 
da gripe e da covid-19, que 
deve ser de 14 dias. Quem já 
tomou a vacina da covid-19, 
tem que esperar 14 dias para 
procurar as unidades de 
saúde para se vacinar contra 
a gripe. E quem já tomou 
a vacina da gripe também 
tem que esperar 14 dias 
para tomar a vacina contra 
o coronavírus. Quem tomou 
a primeira dose de qualquer 

vacina contra a covid-19 e 
está aguardando a segunda 
dose, pode tomar a vacina da 
gripe neste intervalo, sempre 
obedecendo o espaço de 14 
dias entre elas.

Balanço – São Gonçalo 
imunizou 73.192 pessoas 
com a vacina da gripe, sen-
do 19.463 crianças, 2.492 
gestantes, 771 puérperas e 
6.794 trabalhadores da saú-
de, todas da primeira fase; 
além de 37.948 idosos e 2.032 
professores, da segunda fase. 
Da terceira fase, foram va-
cinados 3.600 pessoas com 
comorbidades, 32 rodoviá-
rios, 52 pessoas das forças de 
segurança e forças armadas, 

seis pessoas com deficiência 
e dois caminhoneiros. Não 
houve procura de portuários 
pela vacina. 

Para se vacinar, é preciso 
apresentar a carteira de va-
cinação (adulto e criança), 
identidade ou certidão de 
nascimento, cartão do SUS 
ou CPF e comprovante de 
residência. Todas as salas de 
vacinação de rotina aplicam 
o imunizante, exceto os lo-
cais que aplicam a vacina da 
covid-19. Vale lembrar que 
se o indivíduo estiver com 
sintomas de gripe, não pode 
se imunizar. É necessário 
aguardar a total recupe-
ração para a aplicação da  
vacina.

Além do 
monitoramento, 
objetivo da 
testagem é 
realizar ações 
preventivas

Serão cinco dias 
de programação, 
até dia 2
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Crescimento das vendas confirma otimismo do setor

Richard Sonsol*

O mercado imobiliário vai muito 
bem. O desempenho do setor no 

primeiro quadrimestre do ano 
demonstra isso. Os financiamen-
tos imobiliários com recursos da 
caderneta de poupança alcança-
ram R$ 59,91 bilhões de janeiro 
a abril, o que representa um 
salto de 122,3% em comparação 
a igual período do ano passado. 
Há confiança e otimismo no setor 
por parte das construtoras e dos 
compradores.

Nos quatro primeiros meses 
do ano, os recursos do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo (SBPE), garantiram a 
compra de 258,6 mil imóveis, o 
que representa 151,8% a mais do 
que em 2020, segundo a Associa-
ção Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança 
(Abecip).

A procura por crédito em abril, 
último mês do quadrimestre, 

demonstra o vigor do setor. 
Entre as modalidades de aqui-
sição e construção, foram 
financiados 70,1 mil imó-
veis, com desembolso de 
R$ 16,70 bilhões 
em empréstimos 
oriundos das ca-
dernetas, 149,2% 
superior ao ano 
anterior e tercei-
ro maior volume 
nominal mensal 
da série histórica, 
iniciada em 1994 
pela Associação.

Não se pode es-
quecer que, além 
da demanda pela casa pró-
pria para morar, o momento 
atrai também interessados 
em investir em imóveis, 
ativo real que vem se mostrando 
competitivo frente a outras apli-

cações financeiras.

A janela de oportunidades 
para a aquisição da casa 
própria permanece aberta. 

Inclui taxas de juros 
atraentes e disponi-
bilidade de recursos 
financeiros destina-
dos aos emprésti-
mos. As construtoras 
se animam a planejar 
novos lançamentos 
porque há forte de-
manda por parte das 
famílias e o cenário 
econômico tem se 
mostrado positivo e 
promissor. Imóveis 

novos ou usados, amplos 
ou compactos estão nas 
prateleiras das corretoras, 
com boa saída. 

Niterói vem se destacando na 

preferência das famílias, inclu-
sive entre os moradores de cida-
des vizinhas, que procuram por 
qualidade de vida. Quem busca 
um imóvel em Niterói, tem nos 
associados da ADEMI-Niterói 
o parceiro ideal para realizar a 
compra com tranquilidade e 
segurança.

Niterói vem se 
destacando na 
preferência das 

famílias, inclusive 
entre os moradores 

de cidades vizinhas, 
que procuram 

qualidade de vida

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói

Divulgação

Prefeitura de São Gonçalo faz drenagem e troca da rede de esgoto da Rua Cornélio José Pereira

Saneamento no bairro Almerinda
A Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, 
iniciou nesta semana uma 
obra de drenagem e troca da 
rede de esgoto da Rua Cor-
nélio José Pereira, no bairro 
Almerinda. A intervenção 
tem o objetivo de sanar um 
problema crônico que a po-
pulação do bairro enfrenta 
há décadas, com frequentes 
alagamentos não apenas na 
via, mas também nas casas e 
terrenos.

A obra começa na Rua Cor-
nélio José Pereira e se estende 
até a Rua Santa Helena, onde 
recentemente uma morado-
ra precisou abandonar sua 
residência após o imóvel ser 
invadido por esgoto. Toda a 
estrutura da rede está sendo 

redimensionada, com nova 
galeria de águas pluviais, ten-
do em vista que as casas ficam 
abaixo do nível da rua, o que 
favorece os alagamentos.

Morador há 18 anos da 
localidade, Alex Peçanha está 
esperançoso de que, enfim, a 
situação seja resolvida. “Pela 
primeira vez estou vendo a 
Prefeitura agir na raiz do pro-
blema. Antes só realizavam 
serviços paliativos que não 
resolviam nada. Agora, a gen-
te vê que está sendo realizado 
um serviço certo, com pes-
soas que sabem o que estão 
fazendo. Estou esperançoso 
com a obra e com o trabalho 
que está sendo realizado”, 
disse Alex.

A obra está sendo reali-
zada com material, equipa-

mentos e funcionários da 
própria Prefeitura. Segundo a 
secretaria, um valão que corta 
a região também será alvo das 
ações no local, com limpeza e 
desassoreamento.

Desde o início deste ano, a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano iniciou um traba-
lho de novas frentes de obras. 
Por determinação do prefeito 
Capitão Nelson, os serviços 
de limpeza, desobstrução 
de canais, galerias e redes de 
esgoto, além de capina e reco-
lhimento de lixo, iniciados no 
primeiro dia de governo, estão 
sendo intensificados. As obras 
são realizadas diariamente, 
seguindo um cronograma de 
trabalho e também atenden-
do às solicitações mais urgen-
tes que chegam à secretaria.

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

A intervenção tem o objetivo de sanar um problema crônico que a população do bairro enfrenta há décadas

Procon faz 
mutirão do 
transporte 
escolar
O Procon Estadual irá pro-
mover um novo mutirão 
virtual de negociação de 
dívidas. Após realizar even-
tos com a participação de 
instituições de ensino e as 
principais concessioná-
rias de serviço público que 
atuam no estado, o novo 
mutirão tem como foco os 
profissionais do transpor-
te escolar. O mutirão vai 
ajudar as pessoas físicas e 
jurídicas que possuem veí-
culos de transporte escolar 
financiados, que estão com 
parcelas em atraso, já que o 
setor foi duramente afetado 
pela pandemia. Aqueles 
que desejam negociar os 
débitos poderão se inscre-
ver entre os dias 28 e 30 
de junho, preenchendo o 
formulário online: https://
forms.gle/B1uUUeizwM-
QeWDan7 .

Devido às medidas res-
tritivas, como a suspensão 
das aulas presenciais e o 
ensino híbrido, muitos pais 
rescindiram o contrato com 
as empresas que realizam 
transporte escolar, afetan-
do diretamente o setor. 
Muitos proprietários de 
veículos não estão conse-
guindo pagar o financia-
mento junto às instituições 
bancárias e buscaram o 
auxílio do Procon-RJ, bem 
como os consumidores que 
dependem desse serviço.

Favela ganha projeto 
urbanístico da UFF
Pavimentação de todas as 
ruas da comunidade do Sa-
bão, revisão da infraestru-
tura de esgoto, incremento 
de sinalização e paisagismo 
intensivo, estes são apenas 
alguns elementos previstos 
no projeto elaborado pela 
equipe de Equipe de Regu-
larização Fundiária Urbana 
da Universidade Federal Flu-
minense (UFF). O projeto foi 
recebido pela prefeitura de 
Niterói em março deste ano, 
como estudo preliminar, e 
está aguardando aprovação 
da Secretaria de Urbanismo 
do município. 

“A UFF com seus profis-
sionais de alto nível está em-
penhada nas soluções e me-
lhorias para sociedade. Temos 
uma missão muito clara na 
constituição e estamos com-
prometidos no desenvolvi-
mento nacional e na redução 
das desigualdades sociais e 
regionais.” afirma o reitor da 
UFF, Antonio Claudio Lucas 
da Nóbrega.

“O projeto Urbanístico 
do Sabão é parte integrante 
do projeto de regularização 
fundiária da UFF em parceria 
com a Prefeitura de Niterói. 

As famílias da comunidade 
acompanharam todo o pro-
cesso, desde a reunião de 
sensibilização, cadastramento 
de porta em porta e até a apro-
vação do projeto Urbanístico 
através de várias reuniões, o 
qual foi entregue à Prefeitura 
de Niterói com sucesso”, expli-
ca o coordenador do progra-
ma e professor da Faculdade 
de Economia da UFF, Carlos 
Enrique Guanziroli.

O projeto de urbanização 
foi elaborado pelo arquiteto 
Cláudio Crispim, pelo urba-
nista e professor da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, 
Pedro Luz Moreira e contou 
com o apoio do Instituto de 
Terras e Cartografia do Estado 
do Rio de Janeiro-ITERJ e da 
Prefeitura de Niterói. As in-
tervenções propostas conjun-
tamente para a comunidade, 
de acordo com os técnicos da 
UFF, da prefeitura e dos mo-
radores, contemplaram tam-
bém o incremento da área de 
lazer central da comunidade, 
na mesma localização atual, 
inserindo novos vestiários, 
horta comunitária, quiosque 
com churrasqueira e urbani-
zação.

Entorno da praça do bairro ficará mais seguro para pedestres e motoristas

Capitão Nelson vistoria obras 
de sinalização em Santa Izabel

O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, fez uma sé-
rie de vistorias em Santa Iza-
bel, ontem (25). Ao chegar no 
bairro, o chefe do Executivo 
visitou as obras de sinaliza-
ção horizontal do entorno 
da Praça de Santa Izabel, 
realizada pela Secretaria de 
Transportes. 

O local, que ganhou qua-
tro faixas de pedestres, re-
ceberá, até a próxima quar-
ta-feira (30), placas para au-
xiliar pedestres e motoristas, 

ajudando diretamente na 
dinâmica urbana.

“Essa sinalização é fun-
damental para toda a cidade. 
Estamos, aos poucos, dando 
mais dignidade no ir e vir 
dos gonçalenses. Aproveitei 
essa visita para solicitar a 
poda das árvores da praça, 
que já estão invadindo a pis-
ta”, disse o prefeito, que na 
sequência visitou as novas 
dependências da 4ª CIA de 
Polícia Militar.

“Gostei muito do que vi. 

Enquanto deputado, sempre 
fui enfático que era preciso 
fazer uma obra decente e 
digna, e vejo que os poli-
ciais receberam a devida  
atenção”, ressaltou o pre-
feito.

A unidade da PM foi uma 
reivindicação do prefeito na 
época em que era deputado 
estadual. A companhia fica-
va sediada na Fazenda Co-
lubandê e sua transferência 
para Santa Izabel foi suges-
tão de Capitão Nelson.

Renan Otto / Prefeitura de Niterói

Capitão Nelson realizou vistoria nas obras de sinalização horizontal do entorno da Praça de Santa Izabel
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Atendimento mais humanizado
Por professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

O atendimento humanizado 
em saúde é uma prática fun-
damental para que todos se 
sintam bem e, principalmen-
te, os que estão necessitando 
de atendimento por uma 
doença aguda ou crônica ou 
mesmo para a realização de 
um exame para investigação 
diagnóstica ou terapêutica, 
se sintam acolhidos, não 
apenas pelos profissionais 
de saúde que os atenderão, 
mas também pelos porteiros, 
ascensoristas, recepcionistas, 
faxineiros, ou seja ,por todos 
aqueles que terão contato 
com o paciente. Todos devem 
e precisam demonstrar aten-
ção e respeito.

Infelizmente, muito se fala 
e pouco se pratica.

É importante lembrar que 
o paciente que procura um 
serviço médico, busca aco-
lhimento e está sofrendo de 
algum mal estar ou doença, e 
deve ser ouvido com atenção, 
tratado com respeito, pois 
muitas vezes está passando 
por um momento delicado 
de sua vida e ainda se depara 
com dificuldade de acesso 
para marcação de consultas, 
de exames, de vagas para 
internações eletivas, dificul-
dade de acesso, nos pacientes 
que apresentam alguma de-
ficiência e o serviço de saúde 
não está adequado para esse 
acolhimento. Mas é funda-
mental salientar que qualquer 
pessoa deveria ser atendida 
nos estabelecimentos de saú-
de da melhor forma possível, 
da mesma forma que você 
gostaria de ser atendido ou 
alguém da sua família. Pen-
sando assim, com certeza, 
o atendimento seria mais 
humanizado.

Algumas vezes o próprio 
paciente, já amargurado com 
tantos problemas ou desin-
formações ou por fatos ne-
gativos anteriores que mar-
caram seu passado, se torna 

impaciente e indelicado. Se 
entender dessa forma e der 
atenção, ouvir, explicar e 
tentar resolver e ajudar,essa 
barreira se quebra e a relação 
se estabelece,normalizando 
uma situação que poderia se 
agravar desnecessariamente.

As pessoas estão sofrendo, 
a situação econômica está 
difícil, com falta de empre-
gos, baixos salários, estresse 
com gastos com alimentação, 
medicamentos, educação 
e tudo pode culminar com 
aparecimento de sinais e sin-
tomas que direcionam para o 
atendimento ambulatorial ou 
ate de emergência.

Entender o sofrimento de 
quem está sendo atendido, 
bem como o dos seus fami-
liares ,é um dos pontos-chave 
para uma boa relação de aten-
dimento. É preciso se identifi-
car, para que o paciente saiba 
com quem ele falou, da mes-
ma maneira que cada pessoa 
atendida tem um nome, tem 
uma identificação e, em ser-
viços de emergência, devido 
à gravidade do caso, atenção 
redobrada com o paciente e 
seus familiares. Muitas vezes 
a doença pode ser fatal e há 
necessidade de se sensibilizar 
com o problema, entender 
aquele momento difícil para o 
paciente e sua família, dando 
conforto para aliviar o sofri-
mento, seja com palavras e 
gestos, sempre direcionados 
para um atendimento hu-
manizado e com capacidade 
técnica adequada.

A humanização do aten-
dimento significa que o pa-
ciente não busca apenas a 
solução de um problema de 
saúde, mas também alívio e 
conforto pessoal.

Muitas vezes, só com o 
fato da pessoa ser ouvida, 
ela já se sente mais aliviada, 
o que faz com que o trata-
mento curse de forma mais 
tranquila. Aumenta o nível de 

confiança em relação ao aten-
dimento e torna mais efetivo 
o tratamento preconizado. 
Alias quem não gosta de ser 
bem atendido?

O atendimento humani-
zado comporta a integrali-
dade, unindo a qualidade do 
tratamento técnico com a 
qualidade da relação que se 
desenvolve entre o paciente, 
os familiares e a equipe de 
saúde.

O atendimento deve sem-
pre transmitir segurança, 

confiança e acolhimento.
Não se justifica frieza ou 

indiferença diante daquela 
situação do paciente ou da 
família, por ser apenas mais 
um, deve-se considerar o 
paciente como um todo e 
entender os sentimentos 
envolvidos diante de tantas 
situações que nos deparamos 
no nosso dia a dia.

O profissional deve cha-
mar o paciente pelo nome, 
deve se identificar, esclarecer 
suas duvidas, pois muitas 

vezes a expressão dos senti-
mentos, medos e ansiedades 
não são acolhidas nem va-
lorizadas e algumas dúvidas 
nem são esclarecidas. Muitas 
vezes o paciente e sua família 
se sentem inibidos ou com 
medo de perguntar ou se po-
sicionar diante de uma situa-
ção, mas é importante que a 
pessoa esclareça suas duvidas 
para melhor evolução e segui-
mento das recomendações 
necessárias para um melhor 
tratamento.

Quando os pacientes se 
sentem acolhidos, por te-
rem recebido atendimento 
de forma humanizada de-
senvolvem uma relação de 
confiança com o profissional, 
facilitando o tratamento. As 
recomendações dadas serão 
acolhidas de forma mais séria 
e regrada, pois se sentirão à 
vontade para perguntar, es-
clarecer dúvidas e afastar seus 
medos. Agiliza o tratamento, 
tornando-o mais eficaz e 
seguro. Quando o paciente 
precisar voltar a uma unidade 
de saúde, sempre se lembrará 
do tratamento recebido e 
isso contribui de forma de-
terminante para acelerar o 
processo de cura, sempre que 
possível.

Outra boa dica é evitar o 
linguajar técnico, pois isso 
foge à realidade da maioria 
das pessoas e dificulta o en-
tendimento.

Confiança - A segurança 
começa desde uma simples 
confirmação da consulta, 
muitas vezes tão esperada, 
com tantas duvidas, incerte-
zas e expectativas associada 
a um bom atendimento, num 
ambiente bem estruturado, 
e com o carinho e a atenção 
que o médico concede ao seu 
paciente. Isso cria um vínculo 
de confiança inabalável.

O atendimento humani-
zado é marcado pela união 
entre o comportamento ético 
e o conhecimento técnico, 
sabendo ouvir, compreender, 
aconselhar, e direcionando o 
tratamento, para proporcio-
nar os cuidados necessários 
para atender com humanis-
mo e responsabilidade, com 
qualidade e dedicação, priori-
zando a consciência médica e 
o juramento de Hipócrates na 
arte de curar ou quando isso 
não for possível, que seja ca-
paz de amenizar o sofrimento 
humano.

Mulher: parceria para 
combater a violência
A coordenadora de Políticas 
Públicas e Direitos da Mulher, 
Fernanda Sixel, se reuniu 
com Grace Justo, diretora 
Nacional de Políticas de En-
frentamento à Violência con-
tra as Mulheres, em Brasília, 
nesta semana, para discutir 
parcerias no enfrentamento 
à violência.

“Conversamos sobre pos-
síveis parcerias para trazer 

para Niterói, sobretudo sobre 
a estruturação do Observató-
rio da Mulher que seria um 
banco de dados com infor-
mações de diferentes áreas, 
mas principalmente sobre a 
violência contra a mulher na 
cidade de Niterói para que a 
gente possa efetivar políticas 
públicas visando combater 
a violência e o feminicídio”, 
ressalta a coordenadora.

Reprodução da internet

Atendimento humanizado: muito se fala e pouco se pratica. Paciente deve ser ouvido com respeito e atenção

Equipe da Sala Lilás recebe 
capacitação em libras

A Coordenadoria de Políti-
cas e Direitos das Mulheres 
(Codim), em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Acessibilidade, realizou uma 
capacitação em Libras (Lín-
gua Brasileira de Sinais) para 
as servidoras da Sala Lilás. A 
capacitação faz parte de um 
pacote de ações de inclusão 
para melhorar o acesso aos 
serviços para mulheres com 
necessidades especiais. O 
workshop de Libras foi minis-
trado pelas intérpretes Drielle 
Hipólito e Janete Flores, com a 
participação da diretora geral 
da Secretaria de Acessibilida-
de, Carol Basílio.

Além da capacitação, a 
Sala Lilás recebeu doações de 
brinquedos arrecadados pela 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) de Niterói, através da 
equipe da Comissão de Assis-
tência às Vítimas de Violência 
Doméstica. Os brinquedos 
serão utilizados no primeiro 
contato com as crianças na 
brinquedoteca, onde elas con-
versam com a profissional que 
instrui sobre o procedimento 
que será realizado.

“As capacitações enrique-
cem cada vez mais o nosso 
trabalho e estamos muito 
satisfeitos com os avanços 
conquistados”, afirmou Fer-
nanda Sixel, coordenadora 
da Codim.

A presidente da Comissão 
de Assistência às Vítimas de 
Violência Doméstica da OAB 
Niterói, Eliana Barboza, pon-
tuou que as ações são fruto 
de uma parceria muito sólida 
com a Codim.

A Sala Lilás foi inaugurada 
em agosto do ano passado e 

recebe mulheres e crianças 
que foram vítimas de violên-
cia física ou sexual, bem como 
qualquer outro tipo de abuso, 
e que passaram pela Delega-
cia Especializada no Atendi-
mento à Mulher (Deam). O 
local é equipado para realizar 
exames periciais e possui 

Objetivo é aprimorar o atendimento às mulheres com necessidades especiais
Divulgação/Codim

A capacitação faz parte de um pacote de ações de inclusão para melhorar o acesso aos serviços

Divulgação/Codim

Grace Justo e Fernanda Sixel se reuniram durante a semana em Brasília

uma equipe multidisciplinar 
formada por enfermeiras, 
assistente social e psicóloga, 
capacitada para acolher e 
promover um atendimento 
especializado e o acompanha-
mento de meninas e mulhe-
res durante a realização dos 
exames.
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Cidade é a quarta do Estado do Rio em número de denúncias

Niterói assina Pacto Nacional 
contra o trabalho escravo

Niterói é a primeira cidade 
brasileira a assinar o Pacto 
Nacional contra o Trabalho 
Escravo com o Ministério de 
Direitos Humanos. O docu-
mento foi assinado durante 
a semana por representantes 
da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos (SMDH). 
Com a adesão ao pacto, o 
município passa a receber 
apoio do governo federal 
para combater os casos, 
promover o trabalho de pre-
venção e atender às vítimas 
após o resgate.

De acordo com o secretá-
rio da SMDH, Raphael Costa, 
o pacto foi instituído pela 
Portaria 1620, do Ministério 
dos Direitos Humanos, e tem 
como objetivo criar um fluxo 
integrado entre municípios 
e estados para atendimento 
aos trabalhadores resgata-
dos.

“Os casos de trabalho 
escravo são comuns nas ci-
dades, mas muitas vezes são 
invisíveis para a sociedade. 
A participação de Niterói do 
Pacto Nacional vai ser fun-
damental para enfrentarmos 
o problema e atendermos 
às vítimas com qualidade”, 
explicou.

O secretário informou 
ainda que Niterói é a 4ª ci-
dade do Rio de Janeiro com 
maior número de denúncias 
sobre trabalho escravo, se-
gundo dados do Ministério 
Público do Trabalho.

“Atualmente, a maior in-
cidência de trabalho escravo 
não ocorre mais no ambiente 
rural. Os grandes centros ur-
banos concentram a maioria 
das denúncias, sobretudo 
em setores como construção 
civil, trabalho doméstico, ali-
mentação e indústria têxtil”, 
relatou.

De acordo com Raphael 
Costa, a assinatura do Pacto 
Nacional contra o Trabalho 
Escravo coloca Niterói no 
Sistema de Fluxo de Atendi-
mento ao Trabalhador.

“Na prática, nas futuras 
denúncias de trabalho es-
cravo, poderemos acionar 
imediatamente a atuação 
dos demais órgãos como Mi-

nistério Público do Trabalho, 
Polícia Civil e Ministério da 
Justiça. Ou seja, a resposta 
e o atendimento às vítimas 
ficam muito mais céleres, 
integradas e eficientes. Caso 
haja um grande volume de 
casos, a adesão ao Pacto 
permite que a gente receba 
também recursos financei-
ros”, reforçou o secretário.

Denúncias - O Centro de 
Cidadania (Cecid), inaugura-
do em março, realiza orien-
tação jurídica, psicológica e 
social. Os profissionais aten-
dem pessoas com denúncias 
de intolerância religiosa, 
trabalho escravo, racismo, 
homofobia, abuso infantil 
e prisões injustas. Devido a 
pandemia do coronavírus, 
os atendimentos precisam 
ser agendados pelo “Zap 
da Cidadania” pelo número 
(21)96992-9577. O Centro de 
Cidadania fica na Rua Cônsul 
Francisco Cruz, 49 - Centro, 
Niterói.

Ouvidoria dos Direitos 
Humanos - Niterói é a pri-
meira cidade do Rio de Ja-
neiro a fazer parte do sistema 
da Ouvidoria Nacional dos 
Direitos Humanos. A Prefei-
tura terá acesso às informa-
ções dos canais de denúncia 
‘Disque 100’ e ‘Disque 180’ e 
sobre casos de violações de 

direitos e violência à mulher. 
O Acordo de Cooperação 
Técnica foi firmado esta se-
mana, com representantes 
da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos (SMDH) 
e da Coordenadoria de Polí-
ticas e Direitos das Mulheres 
(Codim), em Brasília. O Dis-
que 180 é o principal canal 
de denúncia para mulheres 
vítimas de violência, já o 
Disque 100 acolhe todos os 
demais casos, como idosos, 
crianças e população LGBT-
QIA+, entre outros.

O secretário de Direitos 
Humanos, Raphael Costa, 
explica que o acordo favore-
ce a integração dos órgãos e 
auxilia no trabalho prestado.

“O atendimento às víti-
mas de violações será muito 
mais qualificado. Estamos 
animados com esta coope-
ração, pois favorece a inte-
gração dos diversos órgãos 
e permite acompanhar de 
perto as pessoas que sofre-
ram algum crime”, destaca 
Raphael. “A ausência de da-
dos e dificuldade nas infor-
mações sobre o atendimento 
da vítima são os principais 
desafios na política de com-
bate às violações. Só em 
2020, o Disque 100 recebeu 
mais de 7 mil denúncias de 
infrações de direitos oriun-
das de Niterói”.

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Pacto contra trabalho escravo foi assinado entre prefeitura e o governo federal

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Quando crianças, sonha-
mos ser super-heróis: mu-
dar o mundo, salvá-lo, re-
solvendo num piscar de 
olhos, todos os problemas, 
quer usando superpoderes, 
voando pelos ares, usando 
supervelocidade, ou com 
recurso a uma força acima 
do natural 

Ao crescermos, reco-
nhecemos a impratica-
bilidade do conceito, a 
inexequibilidade e im-
possibilidade de o fazer; 
aprendemos que temos 
de utilizar as nossas capa-
cidades e competências, 
como humanos, para fazer 
a diferença. Labutamos 
diariamente, a uma mi-
cro escala, para fazer do 
mundo um lugar melhor; 
sendo poucos os que têm 
a oportunidade de o fazer 
a uma escala macro, entre 
estes, encontramos Antó-
nio Guterres, estadista e 
político português.

Entre as várias honras 
concedidas à língua lusi-
tana, a nomeação do por-
tuguês António Guterres 
como Secretário Geral da 
ONU – Organização das 
Nações Unidas é, prova-
velmente, uma das maiores 
e mais significativas, no 
contexto histórico imedia-

to. À frente do cargo desde 
2017, viu renovado o seu 
mandato no dia 18 de junho 
de 2021; a política e a diplo-
macia lusófonas à frente de 
uma das organizações mais 
importantes do panorama 
mundial demonstra a gran-
de confiança depositada no 
povo luso e em toda a sua 
cultura e história. 

A renovação do mandato 
apresenta uma clara prova do 
bom trabalho feito até esta 
por parte de António Guter-
res, que carrega consigo uma 
história magna, um percurso 
de forte irmandade com os 
restantes países de língua e 

OPINIÃO

Divulgação

“Não como senhor do mundo mas sim como um organizador, como um 
mediador, como um construtor de pontes, um mediador honesto que 

vai tentar unir as pessoas - sempre com humildade.1”
António Guterres, Secretário – Geral da ONU 

“A paz é hoje infelizmente a grande ausente em nosso mundo (…)  
A ONU tem o dever moral e o direito universal de implementar como 

prioridade principal a diplomacia para a paz (…) uma diplomacia capaz 
de atenuar tensões e de fazer com que surjam soluções pacíficas.2”

António Guterres, Secretário – Geral da ONU 

António Montenegro Fiúza*

expressão portuguesa, le-
vando consigo não apenas 
Portugal mas também o 
Brasil, Angola, Guiné-Bis-
sau, Moçambique, Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe, 
Timor e toda a comunidade 
portuguesa espalhada pe-
los quatro cantos da Terra, 
aqueles que falam, vivem 
e progridem, utilizando a 
língua de Camões.

Ao douto estadista re-
novamos os nossos votos 
de um excelente labor, ao 
assumir a magna respon-
sabilidade de trabalhar pela 
paz, contruindo a harmonia 
entre povos. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

1  Fonte: https://citacoes.in/citacoes/2026510-antonio-guterres-nao-como-senhor-do-mundo-mas-sim-como-um-organizad/

2 Fonte: https://citacoes.in/citacoes/2026506-antonio-guterres-a-paz-e-hoje-infelizmente-a-grande-ausente-em-noss/
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A complexidade da natureza 
humana em ‘Dez por Dez’
Até o dia 11, a obra do roteiris-
ta, cineasta e dramaturgo Neil 
LaBute, com dez atores em dez 
monólogos de dez minutos 
cada, retrata a complexidade 
da natureza humana e pode ser 
vista, gratuitamente, no site do 
Teatro Unimed.

“Dez por Dez” é uma cole-
ção de histórias originais com 
adaptação dos Irmãos Leme 
- Guilherme Leme Garcia e 
Gustavo Leme e reúne um time 
de dez atores que dão vida a 
personagens homens e mu-
lheres nas faixas dos 20, 30, 40, 

50 e 60 anos de idade. O elenco 
brasileiro é formado por Angela 
Vieira e Leopoldo Pacheco (60 
anos), Denise Fraga e Eucir de 
Souza (50 anos), Pathy Dejesus 
e Bruno Mazzeo (40 anos), 
Chandelly Braz e Ícaro Silva (30 

anos) e Luisa Arraes e Johnny 
Massaro (20 anos).

Com personagens fortes e 
temas instigantes, Neil LaBute 
tem se firmado como um dos 
mais importantes e implacáveis 
dramaturgos contemporâneos, 
além de roteirista e diretor de 
cinema. Esta sua obra e este 
grande elenco abrem a progra-
mação 2021 do Teatro Unimed, 
dando continuidade ao projeto 
Teatro Unimed Em Casa, que 
estreou em outubro de 2020. 
Onde: www.teatrounimed.
com.br. 

São dez 
monólogos que 
reúnem histórias 
de diferentes 
gerações

O solo de 
Giovana
Neste domingo, às 19h, o show 
solo “A vida é muito boa né, 
gente?!”, em cartaz no Teatro 
Riachuelo Rio, conta de forma 
irreverente as situações mais 
malucas e inusitadas que Gio-
vana Fagundes passa em sua 
vida. A comediante que luta 
pelos direitos das mulheres, 
também faz uma série de pia-
das sobre o universo feminino, 
satiriza alguns comportamen-
tos masculinos e os machismos 
do dia-a-dia.. Valor: de R$ 50 a 
R$ 80 no site Sympla.

‘Cadê as Palhaças?’VIRTUAL – A mostra virtual #PandoraOnline - 
Criações em tempos de isolamento, do Grupo 
Pandora de Teatro, apresenta espetáculos criados 
durante a pandemia com uma perspectiva crítica 
em relação ao contexto atual no país.

LUCY ALVES – A cantora, musicista e atriz pa-
raibana Lucy Alves lança seu mais novo single: 
“Embrasa”. O trabalho, que já está disponível em 
todas as plataformas digitais, é uma parceria com 
Tato, compositor e vocalista do grupo Falamansa.

INSCRIÇÕES - A Oi e o Oi Futuro inscrevem, até o 
dia 2, para o Programa Oi de Patrocínios Culturais 
Incentivados que contempla iniciativas culturais em 
todas as regiões do Brasil. Onde: www.oifuturo.org.br.

Fernando Sant’Ana/Divulgação

Angela Vieira interpreta uma das personagens de Neil LaBute, em cartaz no site do Teatro Unimed até o dia 11

Josélia Frasão/Divulgação

Neste domingo, no Teatro Glaucio Gill, em Copa-

cabana, tem o espetáculo “Cadê as Palhaças?”, 

às 17h e ingressos a R$ 1 (inteira). Na peça, duas 
palhaças decidem construir um brinquedo no qual 

elas possam tocar, dançar e ser as protagonis-

tas. Ingressos no site da Sympla.

Reprodução

Giovana Fagundes conta as situações mais inusitadas da sua vida

Flamengo 
visita o 
Juventude em 
Caxias do Sul

O Flamengo vi-
sita o Juventude 
neste domingo 
pela manhã no 
Alfredo Jaconi, 
em Caxias do 

Sul (RS). O duelo, às 11h, é 
uma chance para o Rubro-
-Negro conquistar sua quarta 
vitória no Campeonato Bra-
sileiro e se manter próximo 
aos líderes.

Apesar de ter dois jogos a 
menos que o líder Braganti-
no, o Flamengo está só cinco 
pontos atrás e poderia estar 
na ponta da tabela. Mas a 
equipe de Rogério Ceni segue 
disputando a competição 
sem quatro titulares que 
estão disputando a Copa 
América. Além de Gabigol, 
Everton Ribeiro, Arrascaeta e 
Isla, o Fla também não pode 
contar com Piris da Motta.

Assim, sem muitas op-
ções, o Rubro-Negro deve 
repetir praticamente a mes-
ma escalação que entrou 
em campo na vitória sobre 
o Fortaleza, na última quar-
ta-feira. Apenas o volante 
Gerson, que deixou o clube 
para atuar no futebol francês, 
deve ser substituído por João 
Gomes.

O duelo da sétima rodada 
do Brasileirão pode marcar o 
retorno aos gramados do vo-
lante Thiago Maia. O jogador, 
que não entra em campo des-
de novembro, se recuperou 
de cirurgia no joelho.

Já classificado, Brasil se despede da fase de grupos no estádio Olímpico

Seleção cumpre tabela 
contra o Equador em GO

A Seleção Bra-
sileira finaliza 
a fase de gru-
pos  da  Copa 
América neste 
domingo. Às 18 
horas, a equipe 

comandada pelo técnico Tite 
encara o Equador, no estádio 
Olímpico, em Goiânia.

Os brasileiros vão apenas 
cumprir tabela, pois já estão 
classificados e com a pri-
meira colocação do grupo B 
garantida.

Por conta disso, a tendên-
cia é a de que Tite opte por 
uma formação totalmente 
reserva diante dos equatoria-
nos. O objetivo é descansar 
os principais jogadores e não 
correr o risco de perder algum 
atleta por lesão ou cartão.”A 
gente sabe que vai ser um jogo 
muito difícil, eles precisam 
vencer e nós queremos ven-
cer. Precisamos colocar nos-
so objetivo acima do deles”, 
disse o meia Lucas Paquetá.

Jogadores como o atacante 

Vinícius Júnior devem ter a 
chance de mostrar serviço 
para o técnico brasileiro. 
Outro que deve ser titular é o 
atacante Gabigol.

Do outro lado, o Equador 
precisa da vitória para se 
garantir na próxima fase. Em 
caso de tropeço, os equatoria-
nos vão depender do resulta-
do da Venezuela.

Equador e Venezuela es-
tão com dois pontos, mas os 
equatorianos estão na frente 
nos critérios de desempate.

Lucas Figueiredo / CBF

Gabigol, Lucas Paquetá e Vini Jr. devem começar no time titular na partida deste domingo contra o Equador, em Goiânia

Tricolor faz clássico 
com o Corinthians

Lateral Paulo Vitor se 
despede do Botafogo

O Fluminense 
terá a chance 
de se recuperar 
no Campeonato 
Brasileiro, neste 
domingo, contra 
o Corinthians. A 

partida será às 16h, em São 
Januário.

O confronto será no está-
dio do Vasco, pois o Maracanã 
foi cedido para a Conmebol 
para receber a final da Copa 
América.

O Fluminense vai a campo 
querendo voltar ao rumo das 
vitórias após perder a inven-
cibilidade na Série A. Só que 
o técnico Roger Machado tem 

O Botafogo con-
firmou a saída 
do lateral-es-
querdo PV. O 
jogador foi ne-
gociado com o 

Internacional e não atua mais 
pelo clube carioca.

Nas redes sociais, PV postou 
uma mensagem de despedida. 
O jogador agradeceu ao Bota-
fogo pelo bom momento na 
carreira.

“Sou grato demais ao Bo-
tafogo pela oportunidade que 
me deu. Só tenho a agradecer 
por ter vestido uma camisa 
tão gloriosa. Encaro uma nova 

sofrido com o desgaste físico 
do elenco.

O lateral-direito Samuel 
Xavier voltou no meio de se-
mana, mas sentiu novamente 
e saiu de campo. Com isso, 
Calegari segue como titular.

No restante, o comandante 
tricolor admitiu que vai esca-
lar o tricolor de acordo com 
o físico dos atletas. Na última 
partida, Egídio e Caio Paulista 
foram poupados.

etapa da minha carreira, mas 
ficarei sempre na torcida pelo 
clube. Amor eterno por esse 
clube!”, escreveu.

O Internacional pagou R$ 
5,2 milhões por PV. O valor será 
repartido entre Botafogo e Nova 
Iguaçu. Os gaúchos ficaram 
com 50% dos direitos do lateral, 
enquanto que os clubes cario-
cas seguem com 25% cada. PV 
é cria das categorias de base do 
Nova Iguaçu e chegou ao Bota-
fogo na atual temporada. Após a 
chegada de Marcelo Chamusca, 
PV ganhou espaço e logo se  
tornou o titular da equipe ca-
rioca.

Bélgica e Portugal se enfrentam na Espanha pelas oitavas da Eurocopa

Choque de gigantes em Sevilha

As oitavas de final da Eu-
rocopa terá um confronto 
imperdível pela frente neste 
domingo. Às 16h (de Brasí-
lia), Bélgica e Portugal due-
lam em Sevilha.

Os belgas chegam para 
a partida embalados pelos 
100% de aproveitamento na 
fase de grupos. A equipe sou-
be preservar alguns de seus 
principais jogadores e mira 
o título da Euro para coroar 
a geração.

O técnico Roberto Mar-
tínez vai colocar em campo 
o que tem de melhor. Além 
disso, tem visto jogadores  
como o meia Hazard sur-
preender com um bom ren-
dimento.

Só que do outro lado está 
o atual campeão. Portugal 
passou pelo grupo da morte 
como segundo colocado.

Mesmo sem ter empol-
gado, os portugueses têm 
a experiência de crescer no 

mata-mata.
O meia Renato Sanches 

destacou que Portugal vai 
se sentir em casa atuando na 
Espanha, país vizinho.

“Estaremos em casa. Nin-
guém se sentirá muito rela-
xado por estar em casa. Em 
vez disso, estaremos mais 
confiantes, mais focados e 
teremos mais apoio. Onde 
quer que estejamos, estamos 
focados em nosso objetivo”, 
disse.

Cruz-maltino precisa vencer para melhorar situação na segunda divisão

Vasco recebe o Brusque-SC

O Vasco volta 
a São Januário 
neste domingo 
para enfrentar 
o Brusque-SC 
pela sétima ro-
dada da Série B. 

O Cruz-maltino mais uma 
vez chega pressionado para 
a partida em casa e precisa 
da vitória para devolver a 
tranquilidade e a confiança 
ao grupo. A partida está mar-
cada para às 16h30.

Na semana passada, o 
time conseguiu estancar a 
crise com a vitória em casa 
sobre o CRB-AL, por 3 a 0. 
Mas no meio da semana, 
uma nova derrota voltou a 
aumentar a pressão sobre o 
departamento de futebol. A 
resposta tem que vir logo ou 
mudanças podem acontecer 
no comando do futebol.

O Vasco tem um grande 
objetivo em 2021, que é retor-
nar à Série A no ano que vem. 

Para isso, precisa terminar a 
competição entre os quatro 
primeiros, mas, por enquan-
to, aparece em décimo lugar 
na tabela com apenas 38,9% 
de aproveitamento.

O Brusque, adversário 
deste domingo, foi a sensa-
ção das primeiras rodadas 
com três vitórias seguidas. 
Mas a equipe catarinense 
vem de derrota para o Vitó-
ria e empate com o Sampaio 
Corrêa.

Fluminense vem 
de derrota para 
Atlético-GO


