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Niterói e SG baixam 
idade para vacinação

Nesta segunda serão imunizadas nas cidades pessoas com 39 anos e 25 anos, respectivamente

FILA SEGUE ANDANDO

Niterói começou a instalar  
nas áreas de conservação 
placas de acesso para sua 
Biblioteca Digital. QRcodes 
levam diretamente ao site da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade (SMARHS), que 
contém publicações como o Atlas 
de Unidades de Conservação, 
Guia Botânico de Niterói, Guia 
de Trilhas de Niterói e o Manual 
Técnico de Arborização, além 
da Revista do Ambiente (Revan), 
com muitas informações. Serão 
ao todo 15 totens e os primeiros 
já foram instalados em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Conservação (Seconser).
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Niterói: Meio 
ambiente na 
palma da mão

Yoga de volta 
à praia neste 
domingo
O “Yoga na Praia”, evento realizado 
pelo espaço de Yoga, Meditação e 
Vedanta Dharma Bhumi, está de 
volta e já com calendário definido 
para todo segundo semestre, com 
início neste domingo, às 9h, na 
areia da Praia da Boa Viagem. A 
atividade, que já virou tradição 
na cidade de Niterói, havia sido 
suspensa devido às restrições 
impostas pela pandemia.
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Divulgação

‘Yoga na Praia’ será retomada neste domingo, na Boa Viagem, com protocolos de segurança

ESPORTES

Com o Maracanã vetado por conta da Copa América, o tradicional clássico do futebol carioca será 
disputado neste domingo, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

O clássico deste domingo colocará frente a frente duas gerações de artilheiros: o jovem rubro-negro Pedro e o experiente tricolor Fred 

Fla-Flu com sotaque paulista, meu!

PÁG. 8

Imagens de 
uma distopia 
conceitual
Inspirado pela cultura 
pop, ensaio lúdico e lírico 
pelas ruas da cidade de 
Niterói resultou em 30 
fotografias que serão 
expostas no MAC 
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CULTURA

Renata Xavier  / Divulgação

“Presente Distópico”: exposição no 
MAC inspirada na ficção científica

Mais de 300 vagas de qualificação
Inscrições para cursos profissionalizantes da Firjan Senai começam nesta segunda-feira
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SG: Restaurante 
Popular sai até 
o fim do ano
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OPINIÃO

LUSOFONIA

Ilhas de Cabo 
Verde: entre três 
continentes
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António Montenegro Fiúza

Serviços digitais 
já estão no 
portal de Niterói
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Ação da prefeitura 
combate o mau 
cheiro em Icaraí
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Centro ainda 
espera por 
revitalização

CHARBEL TAUIL
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Alexandre Vidal / Flamengo

Cuidados 
para uma vida 
saudável
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SUA
SAÚDE

Através de QRcodes, as pessoas, através de seus celulares, poderão acessar um grande acervo de informações sobre o meio ambiente em Niterói

Lucas Merçon / Fluminense
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CARTA DO LEITOR

Lixo nas encostas
Sempre que passo perto de comunidades em Niterói 
observo, quando olho para o alto, que a população tem 
jogado muito lixo nas encostas, o que pode causar risco de 
deslizamentos e mortes. Imagino que a coleta não chegue 
nas partes mais elevadas dos morros e as pessoas acabem 
se livrando do lixo como podem. Fica dado o alerta.
Vinícios Cantareira

Faltam vagas
Alô prefeito. No centro de Niterói e em Icaraí quase não 
há vagas rotativas para estacionar e os estacionamentos 
privados cobram os olhos da cara. Quem sai prejudicado 
não é o motorista, que ao invés de sair de casa para com-
prar, faz o pedido pela internet. Quem sai no prejuízo é o 
comerciante.
Vanessa Braga
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

Oportunidades para jovens visam desenvolver qualificação profissional

Cursos profissionalizantes 
em São Gonçalo: 323 vagas
Começa nesta segunda-feira 
(5) e segue até dia 13 o perío-
do de inscrições para cursos 
profissionalizantes oriundos 
da parceria entre a Secretaria 
de Gestão Integrada e Proje-
tos Especiais de São Gonçalo 
com a Firjan Senai. Ao todo, 
são 323 vagas para moradores 
de São Gonçalo residentes, 
preferencialmente, em con-
domínios do atual Programa 
Casa Verde Amarela, antigo 
Programa Minha Casa Minha 
Vida.

“Essa parceria entre a Pre-
feitura de São Gonçalo e a 
Firjan Senai é de extrema im-
portância para a economia da 
nossa cidade. Posso garantir 
que na nossa gestão não vai 
faltar incentivo para os jovens 
que estão entrando no merca-
do de trabalho e para aqueles 
que desejam se profissionali-
zar”, garantiu o secretário de 
Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas.

Neste mês, entre as opções 
dos cursos estão: eletricista 
instalador predial, informá-
tica para área administrativa, 
operador de computador, 
soldador Mag Naval, monta-
gem e manutenção de com-
putadores, capacitação para o 
mercado de trabalho, pizzaio-
lo, fabricação de salgadinhos 

e técnicas de fabricação de 
doces finos.

Os cursos oferecidos são 
voltados para a população 
de baixa renda, para que 
possa desenvolver a qualifi-
cação profissional e facilitar 
o ingresso no mercado de 
trabalho.

Mais informações poderão 
ser obtidas pelo telefone (21) 
2476-3529 e (21) 2476-3510. 
E as inscrições deverão ser 
realizadas na unidade da Fir-
jan Senai, que fica localizada 
na Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, 

no Centro de São Gonçalo. 
Os documentos necessários 
para matrícula são RG, CPF, 
comprovante de residência, 
comprovante de escolaridade 
e duas fotos 3×4.

Ao final do curso, os alu-
nos que obtiverem o míni-
mo de presença exigida pelo 
curso e o aproveitamento 
necessário receberão um cer-
tificado de conclusão ofereci-
do pelo Senai, que poderá ser  
usado como comprovante 
em processos seletivos de 
trabalho.

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Montagem e manutenção de computadores é um dos cursos oferecidos

Oficina 
musical: 
inscrições até 
7 de julho
Até 7 de julho, estão abertas 
as inscrições gratuitas para 
as oficinas de Sensibilização 
Musical. As aulas estão den-
tro do Programa Imagens em 
Movimento, que há 10 anos 
integra linguagens artísti-
cas ao currículo de escolas 
estaduais e municipais do 
Rio em parceria com rede de 
organizações internacionais. 
As vagas são para alunos en-
tre 9 e 16 anos, desde que da 
rede pública. As inscrições 
podem ser feitas pelo site 
www.img-mov.com.br. 

Em 8 de julho, serão se-
lecionados e anunciados 
os participantes, para que, 
no dia 9, os estudantes já 
tenham acesso à platafor-
ma. As aulas acontecerão 
de 12 de julho a 27 de agos-
to. O novo formato on-line 
permite ampliar o número 
de beneficiados. Segundo 
Ana Dillon, coordenadora 
do Programa Imagens em 
Movimento, a presença de 
jovens de diversos contextos 
culturais e geográficos será 
muito bem-vinda, já que as 
ações sempre foram pauta-
das por uma estrutura em 
rede. O projeto é responsável 
por uma parceria pioneira na 
América Latina com a rede 
internacional “Cinema, cem 
anos de juventude”.

Mais ação e menos papo

Nesta semana, o prefeito 
de Itaboraí e presidente do 
Conleste, Marcelo Delaroli, 
e o novo diretor geral, Hé-
dio Mataruna, estiveram 
reunidos para definir o cro-
nograma de ações, metas 
e diretrizes para integrar e 
desenvolver o Leste Flumi-
nense. Foi apresentado o pla-

Divulgação

nejamento estratégico dos 
próximos 18 meses. Baseado 
em cinco eixos temáticos e 
foram definidos os progra-
mas e eventos que serão pro-
postos no próximo encontro 
dos municípios membros. A 
ideia é reestruturar o consór-
cio para ele passe ser agente 
ativo a nível operacional. 

Contra fraudes 
no turismo

Demora na 
investigação

As agências de turismo e os 
meios de hospedagens têm, 
a partir de agora, mais um 
mecanismo para evitar frau-
des na comercialização de 
produtos e serviços turísticos 
em suas redes sociais. Isso 
porque, o Ministério do Tu-
rismo lançou, nesta semana, 
um novo campo, dentro do 
Cadastur, para a inclusão dos 
perfis oficiais das redes sociais 
dos estabelecimentos, como 
Instagram, Facebook, Twitter, 
YouTube, WhatsApp e Linke-
dIn. Para aderir a esta ferra-
menta, construída em parceria 
com o Facebook/Instagram, os 
prestadores dessas atividades 
precisarão atualizar os seus 
dados no Cadastur, que é o ca-
dastro nacional de prestadores 
de serviços turísticos.

O ministro do Turismo, Gil-
son Machado Neto, destacou 
a relevância da ação para a 
defesa do consumidor e para 
o bom funcionamento dessas 
atividades no país. 

Mães de crianças desapare-
cidas foram ouvidas, nesta 
semana, na CPI da Alerj que 
investiga os casos de desapa-
recimentos de crianças e ado-
lescentes. Uma reclamação 
em comum foi a dificuldade 
no processo de investiga-
ção nas delegacias. Segundo 
elas, as buscas demoram a 
começar, sob o argumento 
de que deve-se aguardar 
um prazo de 24 ou 48 horas  
para o começo das investi-
gações.

Helena Elza de Figueire-
do, que teve a filha de nove 
anos raptada em 2006, tam-
bém relatou dificuldades 
ao registrar a ocorrência. 
“Quando cheguei à delegacia, 
me mandaram voltar em 48 
horas. Ainda ouvi o policial 
falar que minha filha, de 
nove anos, deveria estar por 
aí namorando”, relatou. A 
menina foi encontrada morta 
em uma casa abandonada, já 
em estado de decomposição. 

POR JEFFERSON LEMOS

Peticionamento eletrônico a todo vapor

Apesar de todos os obstácu-
los causados pela pandemia, 
o Peticionamento Eletrônico 
da OAB-Niterói, presidida 
por Claudio Vianna, conti-
nua a todo vapor. Em junho 
foram efetuados cerca de 1,2 
mil atendimentos.
“Mesmo diante da pandemia 
que assolou o mundo, nós 

Ulisses Franceschi/OAB

da OAB Niterói, diretores e 
funcionários, nos desdobra-
mos no cumprimento de 
nossa missão. Vamos passar 
por toda esta dificuldade, 
trabalhando de forma séria e 
dedicada trazendo, cada vez 
mais, serviços de utilidade ao 
advogado e advogada”, exalta 
o presidente. 

R$ 20 milhões para Campos

Ainda sob sérias restrições 
orçamentárias, a Prefeitura 
de Campos está anuncian-
do R$ 20 milhões em verbas 
do Orçamento federal para 
obras e ações importantes 
nas áreas de saúde, educa-
ção, assistência social, agri-
cultura e infraestrutura. Os 
recursos serão disponibili-
zados, este ano, por meio 
de emendas da deputada 

Divulgação

federal Clarissa Garotinho 
(PROS/RJ), que fez uma 
agenda de quatro dias pelo 
município e participou de 
eventos com representan-
tes da prefeitura quando 
deu detalhes sobre duas 
destinações: 1,2 milhão 
para a reforma de escolas 
da rede pública municipal; 
e outra de R$ 1,2 milhão 
para a Assistência Social. 

Panorama RJPanorama RJ

Em meio à realização de 
sessões plenárias virtuais e 
semipresenciais por conta da 
pandemia, a Alerj manteve o 
ritmo de produtividade do 
ano anterior. De fevereiro a 
junho de 2021, o Parlamento 
protocolou 940 projetos de 
lei, sendo que 179 projetos 
foram aprovados e 166 já 
se tornaram leis. E várias 
dessas medidas têm foco 

na recuperação econômica 
do Estado e no combate à 
covid-19. Os dados foram 
apresentados nesta semana 
pelo presidente da Casa, 
André Ceciliano (PT), duran-
te sessão de encerramento 
do semestre legislativo, que 
também marcou a despedida 
dos deputados do histórico 
Plenário Barbosa Lima So-
brinho, no Palácio Tiradentes. 

Alerj: semana de despedida
Priscila Rabello/Alerj

A Sala 311 do Palácio Tira-
dentes, local onde eram rea-
lizadas as reuniões da Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), vai se chamar Sala 
Luiz Paulo. A homenagem ao 
parlamentar do Cidadania 
foi aprovada na resolução 
624/2021, nesta semana. Co-
legas se revezaram ao micro-

fone para elogiar sua trajetó-
ria e minuciosa capacidade 
de análise dos projetos que 
passam pela comissão.Bem 
humorado, o deputado pediu 
desculpas ao presidente da 
CCJ, deputado Márcio Pache-
co (PSC), por, vez por outra, 
divergir dos votos emitidos 
pela comissão. Pois é. 

Homenagem a Luiz Paulo
Divulgação
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Niterói instala placas com QRcodes nas áreas de conservação que levam até à sua Biblioteca Digital

Meio ambiente na palma da mão
As belezas das unidades de 
conservação de Niterói, in-
cluindo as árvores mais no-
táveis, as melhores trilhas 
e um pouco da história de 
cada recanto do município – 
que tem mais de 56% do seu 
território protegido – já estão 
acessíveis na palma da mão 
de moradores. A Prefeitura de 
Niterói iniciou a instalação de 
placas de acesso para sua Bi-
blioteca Digital e que permite 
viajar pela história ambiental 
da cidade.

O QRCode das placas leva 
diretamente ao site da Secre-
taria Municipal de Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade (SMARHS), 
que contém publicações 
como o Atlas de Unidades de 
Conservação, Guia Botânico 
de Niterói, Guia de Trilhas de 
Niterói e o Manual Técnico de 
Arborização, ambos lançados 
no final de 2020, e a Revista 
do Ambiente (Revan). Serão 
ao todo 15 totens e os pri-
meiros já foram instalados 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Conservação 
(Seconser).

“Temos uma biblioteca 
com publicações digitais 
importantes e de interesse 
público. Com os totens, elas 
estarão mais acessíveis ao 
cidadão. Essa iniciativa se 
insere no nosso objetivo de 

aproximar a população, para 
que conheça nossas políticas 
públicas para o meio am-
biente e sustentabilidade”, 
explica o secretário de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade, Rafael 
Robertson.

A sinalização do Campo de 
São Bento, os hortos do Fon-
seca e Barreto, praça do Bairro 

Chic (Fonseca), Parque Espor-
tivo e Social do Caramujo e na 
Avenida Marquês do Paraná 
foi instalada nesta semana. 
Outros locais que receberão 
as placas são o Parque da Ci-
dade, Parque das Águas, Skate 
Park de São Francisco, Praça 
do Rádio Amador (Charitas), 
Praia do Sossego, Praia de Pi-
ratininga, Praça do Costão de 

Itacoatiara e Jurujuba.
A biblioteca também pode 

ser acessada o site www.
smarhs.niteroi.rj.gov.br

Atlas - Niterói instituiu o 
Programa Niterói Mais Verde 
que criou 22,5 milhões de 
metros quadrados de áreas 
protegidas no município e 
implantou o Parnit (Parque 

Municipal de Niterói - Uni-
dade de Conservação de Pro-
teção Integral), que abrange a 
Zona Sul, a Região Oceânica e 
a Baía de Guanabara. Através 
de um atlas de 100 páginas, 
elaborado pela Prefeitura, 
que mostra os 56% do seu 
território composto por Uni-
dades de Conservação e áreas 
ambientalmente protegidas.  
O livro foi lançado por espe-
cialistas e técnicos SMARHS 
e ganhou reforço de quatro 
pesquisadores da Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF). Engenheiros florestais, 
biólogos, geógrafos e fiscais 
se debruçaram para mostrar 
o potencial ambiental da ci-
dade. O material contou com 
financiamento do Banco Lati-
no Americano de Desenvolvi-
mento – Cooperação Andina 
de Fomento (CAF).

O projeto também envol-
veu moradores da cidade, que 
fotografaram pontos poucos 
conhecidos de Niterói, mas 
que compõem as unidades de 
conservação.

Guia de Trilhas - Com o 
objetivo de identificar e ma-
pear as trilhas existentes na 
cidade, a Prefeitura de Niterói 
lançou, o Guia de Trilhas de 
Niterói, um livro sobre estes 
atrativos naturais, incenti-
vando seu uso, divulgação e 

preservação. Foram listadas 
as trilhas ideais para trekking, 
escalada, mountain bike e 
para prática da educação 
ambiental.

Manual técnico de arbo-
rização - Com o objetivo de 
promover uma arborização 
planejada e adequada para 
as vias públicas da cidade, 
a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a Secretaria 
Municipal de Conservação e 
Serviços Públicos lançaram 
o Manual técnico de Arbori-
zação Urbana de Niterói. O 
Manual contempla diretrizes 
para o planejamento, implan-
tação e manejo da arboriza-
ção, bem como técnicas para 
a execução dos serviços de 
poda, supressão e transplante 
arbóreo.

Guia Botânico - A Secre-
taria de Meio Ambiente reu-
niu exemplares notáveis da 
cidade, apresentando fotos 
e descrição de cada espécie 
incluindo nome científico, 
família, nome popular, lo-
calização e onde podem ser 
observados. Foram ainda 
incluídas informações sobre a 
ocorrência da espécie, perío-
do de floração, estado fitossa-
nitário, estimativa de idade e 
propostas para manutenção 
e conservação.

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Placas informam sobre o meio ambiente de Niterói e ainda têm link para banco de dados na internet

Niterói amplia oferta 
de serviços digitais
A Prefeitura de Niterói dispo-
nibilizou, esta semana, os pri-
meiros serviços inteiramente 
digitais do Portal de Serviços 
ao Cidadão. Para esta etapa 
inicial, foram priorizados três 
serviços de grande impacto 
na vida do cidadão e com alta 
viabilidade: duas funcionali-
dades de IPTU  - alterar ende-
reço de correspondência e de 
titularidade -, e a inscrição no 
edital de ativos culturais.

Todas as etapas do aten-
dimento são digitais, desde a 
identificação até a avaliação 
do serviço. Para solicitar esses 
serviços pelo Portal, basta 
acessar a página https://
servicos.niteroi.rj.gov.br/, 
realizar o cadastro do GovBR, 
e buscá-los no catálogo de 
serviços, ou pelo “serviços di-
gitais” em destaque. Ao entrar 
no detalhamento do serviço, 
basta clicar no botão “solicite 
aqui”, que será iniciado o 
atendimento.  

A identificação é feita 
usando o login único do Go-
vBr, a solicitação ocorre por 
meio de formulários e trocas 
de documentos no Portal. A 
análise é realizada pelo aten-
dente na própria plataforma 

e a entrega e a avaliação do 
serviço também.

A secretária municipal de 
Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão 
(Seplag), Ellen Benedetti, 
explica que esses são apenas 
os primeiros serviços que 
o cidadão poderá solicitar 
e acompanhar pelo Portal 
de Serviços. De acordo com 
ela, os serviços da Prefeitura 
serão gradativamente digi-
talizados, sempre conside-
rando critérios de inclusão 
e acessibilidade digital, sem 
discriminações.

“A ideia é transformar a 
rotina de serviços da gestão 
oferecendo uma prestação de 
serviço mais prática, menos 
burocrática e mais digital. 
Gradativamente, os serviços 
serão digitalizados, otimizan-
do o tempo do cidadão e os 
custos administrativos com 
impressão de papéis. Com o 
lançamento desses primeiros 
serviços digitais no Portal, a 
Prefeitura de Niterói dá um 
mais um passo rumo à trans-
formação digital, com mais 
eficiência e sustentabilidade 
na prestação dos serviços”, 
destaca.

Mangaratiba renova 
parceria com AgeRio
Visando ampliar os serviços 
prestados ao microempreen-
dedores de Mangaratiba, 
a Secretaria Municipal de 
Governo, Desenvolvimento 
Econômico, Relações Insti-
tucionais e Eventos, acaba 
de renovar a parceria com a 
AgeRio. A novidade foi anun-
ciada na última semana pelo 
secretário de Governo de 
Mangaratiba, Luiz Cláudio 
Ribeiro, junto ao presidente 
da AgeRio, André Vila Verde, 
e o deputado estadual Renato 
Zaca.

Através da parceria com 
a AgeRio, o município fará a 
oferta de microcrédito aos mi-
cro e pequenos empresários 
de Mangaratiba, benefício 
este, que também será esten-
dido aos MEIs. A iniciativa vai 
ajudar a movimentar a econo-
mia municipal, bem como, 
impulsionar as atividades dos 

empreendedores locais.
“A pedido do governador 

Cláudio Castro, vamos estar 
mais perto de Mangaratiba. 
Além de linha de crédito, 
também vamos ofertar um 
treinamento para os funcio-
nários da prefeitura. Nosso 
objetivo é colaborar com o 
desenvolvimento econômico 
da cidade”, comentou o presi-
dente da AgeRio.

O secretário de Governo 
de Mangaratiba fez questão 
de agradecer o apoio do Go-
verno Estadual.

“Esse convênio é muito 
importante para nossa ci-
dade, pois, vai nos ajudar a 
voltar a crescer e a recuperar 
as perdas acarretadas pela 
pandemia. Quero agradecer 
ao governador e a AgeRio pela 
parceria. Nossa Mangaratiba 
merece”, destacou Luiz Cláu-
dio Ribeiro.

Secretaria de Conservação 
inicia obras no Rio Icaraí

A Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Públi-
cos (Seconser) iniciou, nesta 
semana, obras em parte do 
Rio Icaraí, na zona sul de Ni-
terói. O objetivo é evitar que a 
água fique parada e provoque 
mau cheiro com a evaporação. 
As intervenções estão sendo 
feitas nos trechos entre as 
ruas Cinco de Julho e Mariz 
e Barros e da Mariz e Barros 
até a Av. Sete de Setembro. A 
previsão é que o trabalho es-
teja concluído em até 45 dias.

“Estamos atendendo a 
diversas reclamações que 
se concentram nessas duas 
quadras porque não possuem 
o fundo do canal concretado 
com caimento para o centro 
evitando, assim, a água pa-
rada. A calha ganhará uma 
inclinação para evitar que a 

água fique parada e provoque 
mau cheiro”, explica a secretá-
ria municipal de Conservação 
e Serviços Públicos, Dayse 
Monassa.

De acordo com a Seconser, 
esta obra foi uma das indica-

ções apresentadas pelo traba-
lho de inspeção robótica que 
está sendo feito nas galerias 
pluviais subterrâneas da ci-
dade. O trabalho utiliza robôs 
comandados por controle re-
moto. São diferentes tipos de 

equipamentos utilizados em 
rios e canais como robôs que 
flutuam, drones e câmeras.

Todos os trechos dos rios 
que são de difícil acesso ou 
cobertos serão vistoriados na 
cidade. Estão sendo avaliadas 
as estruturas e identificadas 
obstruções. Após as vistorias, 
são emitidos laudos e, caso 
seja constatada a necessidade 
de reparo, são programados 
os serviços.

A inspeção robótica foi 
iniciada em janeiro e já rea-
lizada em pontos como Mar-
tins Torres (Santa Rosa), 
Alameda São Boaventura em 
toda a parte coberta do canal, 
próximo a Ponte Rio-Niterói, 
na altura do clube Marajoara 
até a entrada da Ilha da Con-
ceição e canal da Washington 
Luiz, no Centro.

Com previsão de durar 45 dias, trabalho visa evitar a água parada no canal

Castramóvel 
vai a Santa 
Bárbara esta 
semana
Os tutores de cães e gatos 
do bairro de Santa Bárbara 
terão opção para castrar 
seus bichinhos de esti-
mação gratuitamente no 
Castramóvel do Centro 
de Controle Populacional 
de Animais Domésticos 
(CCPAD) da Prefeitura de 
Niterói. As inscrições para 
agendar a cirurgia serão 
realizadas nesta segunda-
-feira (5), às 9h, no Núcleo 
Administrativo de Santa 
Bárbara,  na Rua Hélio 
Matos (Antiga Rua 1), 319. 
Os procedimentos serão 
realizados entre 7 de julho 
e 3 de agosto.

Para o agendamento é 
necessário levar identida-
de e CPF (original e xerox) e 
comprovante de residência 
(original e xerox) com en-
dereço do bairro de Santa 
Bárbara. O comprovante 
deve estar no nome do 
responsável pelo animal.

Prática será realizada seguindo protocolos de segurança contra a covid

Evento ‘Yoga na Praia’ volta 
neste domingo à Boa Viagem

Depois de alguns meses sus-
penso, devido ao agravamen-
to da pandemia, o evento 
“Yoga na Praia”, realizado pelo 
espaço de Yoga, Meditação e 
Vedanta Dharma Bhumi, está 
de volta e já com calendário 
definido para o restante do 
ano, com início neste domin-
go, dia 4, às 9h, na areia da 
Praia da Boa Viagem. A prá-
tica será realizada seguindo 
todos os protocolos de segu-
rança, com distanciamento e 
uso de máscara obrigatório, 
no primeiro domingo de cada 
mês.

Desde 2017, o Dharma 
Bhumi realiza o “Yoga na 
Praia”, que já virou tradição na 
cidade de Niterói, e foi criado 
com o intuito de levar o Yoga 
ao maior número possível de 
pessoas.

“Nosso propósito com 
esse projeto é levar o Yoga 
para todos os públicos, numa 
ação de cunho social, pois to-

dos podem praticar, indepen-
dente de idade ou situação 
socioeconômica. Yoga é pra 
todos”, conta Jorge Carrano, 
um dos coordenadores do 
espaço.

Em setembro, “Yoga na 
Praia” irá completar 4 anos 

e, mesmo com a pandemia, 
com muitos motivos de co-
memoração: o evento já levou 
a prática do Yoga para mais de 
1,2 mil pessoas neste perío-
do, muitas das quais nunca 
haviam experimentado uma 
aula prática.

Divulgação

‘Yoga na Praia’ é aberto a todos, numa ação de cunho público e social

Aporé de Paula/Prefeitura de Niterói

Obra no Rio Icaraí foi indicação da inspeção robótica feita nas galerias pluviais
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O Centro continua à espera

Charbel Tauil Rodrigues*

A abertura de uma filial do Ma-
gazine Luiza em Niterói, bem 
na Rua São Pedro, no “centro do 
Centro”, é algo a ser festejado 
pelo que representa em termos 
de geração de empregos e novos 

atrativos para os consumidores 
em geral. Mas que o público não 
se iluda:  a chegada da loja aqui 
na cidade se dará por questões 
de localização comercial estra-
tégica, não tendo absolutamen-
te nada a ver com a prefeitura 
municipal. Na verdade, não há 
absolutamente nada, na região, 
que seja positivo e decorrente 
de ação do nosso midiático Exe-
cutivo.  Muito pelo contrário: 
o Magazine Luiza vai abrir em 
Niterói apesar do total descaso 
da prefeitura com a região do 
Centro, o que já perdura há pelo 
menos nove anos.

A rede Luiza está se expan-
dindo nacionalmente de forma 
admirável, e vai abrir aqui como 
está fazendo (e fará) em muitas 
outras localidades estratégicas na 
Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. Neste contexto, Niterói é 
apenas mais uma peça no tabu-
leiro, e muito conviria aos nossos 
administradores públicos que 
começassem a sair da inércia, 
porque senão em breve podere-

mos ver a Magalu ir embora num 
estalar de dedos, conforme seus 
funcionários forem constatando 
a duríssima realidade do dia-
-a-dia no Centro de nossa 
cidade. Isto pode muito 
bem acontecer.

T o m e m o s 
como exemplo a 
própria Rua São 
Pedro. O trecho 
inicial, transfor-
mado em rua de 
pedestres, fun-
ciona na verdade 
como uma triste 
avenida da ca-
melotagem, com 
barracas acoto-
veladas a menos 
de três metros da 
porta de cada loja ali exis-
tente. É um cenário horro-
roso, que além de tampar a 
visão das vitrines e fachadas 
impede, em caso de necessida-
de, a passagem de ambulâncias 
ou  veículos dos Bombeiros. O 
comerciante legalizado, que 

paga seus impostos e mantém 
empregos, se vê escorraçado 
para um canto do cenário e, se 

ocorrer algum incêndio, pior 
para ele, pois o socorro 
não conseguirá acessar o 
local. Cabe aliás perguntar 

à nossa prefeitura 
por que não obriga 
— por uma questão 
de segurança — os 
camelôs a desmontar 
suas barracas ao final 
do dia, de forma o 
trecho livre.

Agora mesmo ve-
mos a prefeitura co-
memorar o projeto 
da nova orla de Cha-
ritas. Que bom. Cha-
ritas merece, e nossa 

cidade também. Mas e o 
Centro, onde há quarteirões 
e mais quarteirões de lojas, 
escritórios, estabelecimen-

tos de ensino e unidades habi-
tacionais? Nada? Nada mesmo, 
nunca? É este o reconhecimento 
do Poder Público para com esta 

região vital para o desenvolvi-
mento de nosso município? A 
Zona Sul, e só ela, tem que estar 
sempre em primeiro lugar?

Já o dissemos e vamos repetir 
aqui: quando nós, do Sindilojas, 
discorremos sobre o Centro, não 
estamos falando da estação das 
barcas, do Caminho Niemeyer 
nem da Jansen de Mello, que 
são contornos, linhas externas 
ao bairro. Nós, comerciantes, 
queremos ver o miolo do Centro 
reflorescendo, recebendo inves-
timentos de peso em urbaniza-
ção e modernização, de forma a 
transformá-lo  numa região no-
vamente atrativa para negócios 
e moradia.

O Centro de Niterói continua 
à espera de uma ação abrangente 
de revitalização, sem a qual deixa 
de ter legitimidade qualquer dis-
curso oficial que fale em desen-
volvimento econômico e social. 

Nós, 
comerciantes, 

queremos ver o 
miolo do Centro 

reflorescendo, 
recebendo 

investimentos 
de peso

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Bairro foi escolhido para receber o espaço de alimentação e Café do Trabalhador em São Gonçalo

Alcântara terá Restaurante Popular
O prefeito de São Gonçalo, 
Capitão Nelson, recebeu em 
seu gabinete o secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos, 
Matheus Quintal, para rea-
firmar o compromisso da 
construção do Restaurante 
Popular e a implementação 
do Café do Trabalhador. O 
Centro de Alcântara foi o 
local escolhido para receber 
o restaurante. 

“O Alcântara é o local 
ideal para receber esse pro-
jeto, pois é um dos nossos 
principais centros comer-
ciais. Tenho certeza que a 
instalação vai trazer um 
benefício enorme para nossa 
população”, afirmou Capitão 
Nelson.

Durante a tarde da última 

quarta-feira (30/6), o secre-
tário do Estado foi até a Rua 
São Pedro Alcântara, em 
um espaço que atualmente 
abriga o estacionamento da 
Secretaria de Transportes, 
para definir a construção do 
Restaurante Popular.

“A pedido do governador 
Cláudio Castro, até o fim 
deste ano iremos entregar à 
população de São Gonçalo 
o Restaurante Popular e o 
Café do Trabalhador. O pro-
cesso de definição já está em 
andamento”, disse o secre-
tário Matheus Quintal, que 
assinou um termo de com-
promisso juntamente com o 
prefeito de São Gonçalo. 

As  iniciativas  vão de 
encontro às necessidades 
econômicas da população, 

agravadas pela pandemia 
do coronavírus. “Estamos 
desenvolvendo o projeto 
da melhor maneira pos-
sível para atender as ne-
cessidades da população 
gonçalense. Vamos garantir 
refeições dignas através de 
uma alimentação de quali-
dade. O município merece 
os benefícios do restaurante 
popular”, declarou o secre-
tário de Gestão Integrada e  
Projetos Especiais, Douglas 
Ruas.

O projeto é que o restau-
rante sirva 2.500 refeições 
diárias; já o Café do Traba-
lhador será oferecido logo 
nas primeiras horas do dia, 
com um café com leite, pão 
e uma fruta, ambos a preços 
populares.

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Prefeito Capitão Nelson e o secretário estadual Matheus Quintal firmaram compromisso para construção do restaurante

Niterói volta 
a distribuir 
cestas 
básicas
A Prefeitura de Niterói 
inicia mais uma etapa 
de distribuição de cestas 
básicas para a população 
mais vulnerável da cidade, 
do dia 5 ao dia 9 de julho. 
A entrega acontecerá, das 
9h às 17h, em dois pon-
tos: Ciep Professor Anisio 
Teixeira (Fonseca) e Esco-
la Municipal Mar Alegre 
(Cafubá). Desde maio do 
ano passado, em todos 
os meses são entregues 
em torno de 8 mil cestas 
básicas para garantir a 
alimentação das famí-
lias durante a pandemia.  
O uso da máscara é obri-
gatório.

A entrega será realizada 
de acordo com a inicial 
do nome para acontecer 
de forma segura e orga-
nizada, evitando aglo-
meração. O calendário 
de distribuição começa 
nesta segunda-feira (5) 
para pessoas com nomes 
iniciados pelas letras de 
A até C. Na terça-feira 
(6), será a vez das pessoas 
com as iniciais do nome 
de D até I. Na quarta-(7), 
a distribuição será para 
as letras iniciais de J até L; 
na quinta (8), pessoas com 
nomes iniciados de M até 
P. O último dia, sexta-feira 
(9), fica reservado para 
quem tem o nome iniciado 
pelas letras de Q até Z.

Casimiro reforma a 
Comporta da Barragem
A Prefeitura de Casimiro de 
Abreu deu início à obra de 
reforma do Abrigo do Sis-
tema de Comporta da Bar-
ragem, localizada no bairro 
Industrial, às margens da 
Estrada Serramar (RJ-142).  
O prefeito Ramon Gidalte 
esteve presente no local na 
última semana para acom-
panhar de perto o início dos 
trabalhos.

Construída em 1998, o Sis-
tema de Comporta da Barra-
gem é considerado pelos mo-
radores do Bairro Industrial 
como uma das mais impor-
tantes obras já realizadas no 
município. Frequentadores 
desta localidade sofriam com 
os constantes alagamentos no 
período de chuvas.

“Desde a campanha elei-
toral vinha falando sobre o 
péssimo estado de conserva-

ção desta barragem. E hoje, 
seis meses depois, estamos 
iniciando esta importante 
obra. Trata-se de uma obra 
que me preocupava bastan-
te pelo risco de acidentes 
que poderiam acontecer. 
Os moradores da sede do 
município sabem o quanto 
foi importante a construção 
desta barragem para conter 
os alagamentos”, disse o pre-
feito.

De acordo com o secre-
tário de Obras, Habitação e 
Serviços Públicos, Marinaldo 
Júnior, a obra tem o prazo 
para ser concluída até o final 
de setembro. Será feito no 
local uma nova estrutura de 
concreto de acesso ao abrigo, 
além de pintura e instalação 
de postes com iluminação 
solar, por conta de não ter 
energia elétrica na região.

Durante os trabalhos, está sendo recuperada a sinalização horizontal

Asfalto: recapeamento de 
ruas avança em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, 
avança com as obras de re-
capeamento asfáltico pela 
cidade. Com trabalhos em 
ritmo intenso, mais uma 
etapa será finalizada na sex-
ta-feira (2), desta vez na Rua 
Alonso de Faria. A via está 
sendo recapeada em toda a 
sua extensão, cerca de 700 
metros, nos dois sentidos. 
As intervenções tiveram iní-
cio no Rocha e seguem no 
sentido Centro, chegando  
à Praça Estephânia de Car-
valho.

Ainda na sexta-feira, 
equipes da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
realizaram um reparo no as-
falto da Av. Jornalista Roberto 
Marinho (antiga Avenida 
Maricá), no sentido Centro, 
que havia sido danificado 
após o rompimento de uma 
tubulação da Cedae.

Durante as obras, agen-
tes da Guarda Municipal 
seguem auxiliando no or-
denamento do trânsito, já 
que a via está parcialmente 
interditada ao tráfego, que 
opera no sistema “siga e 
pare”, para não inviabilizar 
o fluxo de veículos no local. 
Os motoristas podem utilizar 
rotas alternativas.

Sinalização -Acompa-
nhando a evolução da pa-

vimentação, a sinalização 
horizontal, realizada pela Se-
cretaria de Transportes, tam-
bém avança. Os trabalhos 
já foram realizados na Rua 
Salvatori e na Av. Humberto 
de Alencar Castelo Branco. 
Na Av. Jornalista Roberto 
Marinho, a sinalização está 
sendo implantada, conforme 
o recapeamento avança, no 
sentido Alcântara. Já na Rua 
Alonso de Faria, a expecta-

tiva é de que a sinalização 
seja realizada ao longo da 
próxima semana.

Convênio – As obras estão 
sendo realizadas a partir de 
um convênio com o De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER), que fornece 
os insumos para fabricação 
do asfalto na usina de asfal-
to da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano de São 
Gonçalo.

Obras em São Gonçalo: mais uma etapa foi finalizada na última semana

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Jonathan Vidal/Prefeitura de Casimiro de Abreu

Sistema da Barragem: obra é considerada uma das mais importantes na cidade
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A importância dos cuidados com a Saúde
Por professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

Os cuidados com a nossa saú-
de são fundamentais!

Nos dias de hoje, ainda 
com a pandemia pelo CORO-
NAVÍRUS vigente, todos os 
cuidados são essenciais para 
garantirmos um equilíbrio de 
uma vida saudável.

A população deve estar 
ciente sobre os riscos cau-
sados pela COVID-19, sendo 
tão importante quanto as 
medidas de proteção. As de-
cisões conscientes na adoção 
de comportamentos positivos 
que contribuam para prote-
ger a si e os entes queridos 
evitando adquirir a doença 
causada pelo CORONAVÍRUS 
são fundamentais para garan-
tir a saúde do povo.

A vacinação está em curso, 
e esperamos que todos consi-
gam se vacinar o mais rápido 
possível, para assegurarmos a 
imunização contra esse vírus 
que já causou tanto sofrimen-
to e tantas perdas em nossa 
população.

O uso de máscaras con-
tinua sendo obrigatório e o 
cuidado de higienização é ex-
tremamente necessário para 
evitarmos a contaminação e a 
propagação viral. Evitar aglo-
merações, festas, reuniões, 
apesar de bastante difundido, 
infelizmente muitas pessoas 
continuam desrespeitando 
essas medidas, facilitando 
a manutenção dos casos de 
doença causada pelo CORO-
NAVÍRUS.

O estresse oriundo da falta 
desse convívio social, associa-
do a falta de empregos, sobre-
carga com o trabalho de home 
office, acúmulo de serviço 
com os filhos, que permane-
cem mais tempo em casa por 
conta do isolamento, agrava 
essa situação. A volta à escola 

melhorou a interação social 
das crianças, tornando-as 
mais alegres e felizes, uma vez 
que respeitando as medidas 
necessárias e preconizadas 
devido a pandemia, mesmo 
que muitas vezes em regime 
de escala, favoreceu o retorno 

da aprendizagem presencial, 
e reduzindo a carga dos pais, 
com o acúmulo de funções.

Evitar o uso abusivo dos 
computadores é necessário. A 
prática de exercícios deve ser 
incentivada, evitando o uso 

abusivo dos computadores, 
respeitando sempre o distan-
ciamento. Caminhar pela rua, 
na praia, onde for possível, 
pegar sol, mesmo que seja 
escolhendo por qual lado da 
calçada andar, por conta do 
sol, ajudam a reduzir o es-

tresse e evitam o acúmulo de 
peso pela ausência da prática 
de exercícios ou falta de mo-
vimentação, associado à uma 
alimentação não saudável.

Alimentação saudável 
baseada em alimentos não 

gordurosos, com valores ba-
lanceados de proteínas, car-
boidratos, vitaminas e sais 
minerais garantem nutrientes 
adequados para manutenção 
da saúde do organismo. A 
ingestão de líquidos de forma 
regular, garante um aporte hí-
drico capaz de manter o cor-
po hidratado. Beba bastante 
líquidos, beba bastante água.

Quem fica muito tempo 
sentado por conta do traba-
lho de home office, procure 
cadeiras mais confortáveis 
ou garantam que o apoio para 
o quadril e a região dorsal, 
garantam um apoio con-
fortável, para evitar dor nas 
costas. Quem precisa ficar 
muito tempo em pé, evite 
ficar parado o tempo todo no 
mesmo lugar, movimentando 
as pernas para facilitar o re-
torno venoso. Ao chegar em 
casa, sempre que possível se 
deitem no sofá e elevem as 
pernas para cima para me-
lhorar a circulação, medida 
extremamente saudável e 
que garante uma sensação 
de alívio.  

Na atual situação, todos 
devem estar unidos, sendo 
mais felizes, desfrutando do 
convívio familiar, evitando 
discussões desnecessárias, 
exigências descabíveis, nos 
solidarizando com a situação 
mundial e fortes, confiantes, 
para vencermos essa bata-
lha juntos, com sabedoria  
e muita saúde para todos 
nós.

Niterói e SG vacinam 
cada vez mais jovens
Nesta semana, a vacinação em 
Niterói avança com três dias 
para cada idade. De segunda 
(5) a quarta (7), serão imuni-
zadas as pessoas a partir de 39 
anos. De quinta (8) a sábado 
(10), moradores de Niterói 
acima de 38 anos. Para as ges-
tantes, lactantes e puérperas a 
imunização ocorrerá em três 
pontos: Policlínica Regional 
Sérgio Arouca (Vital Brazil), 
Policlínica Regional Carlos 
Antônio da Silva (São Lou-
renço) e Policlínica Regional 
de Itaipu.

São Gonçalo segue com o 
calendário de cada três idades 
por dia. Sendo assim, jovens 
com mais de 25 anos poderão 
se vacinar a partir de segunda 
(5). Os que têm mais de 22 
anos a partir de quarta (7) e 
todos com mais de 18 anos, 
a partir da próxima sexta (9), 

abrangendo, assim, toda a 
população que pode ser vaci-
nada. Mesmo após as datas, as 
vacinas continuarão disponí-
veis para todos os munícipes 
e que não há necessidade de 
correria aos pontos nas pri-
meiras horas do dia. 

Para melhor atender os 
mais jovens, o drive thru da 
Unidade Municipal de Pron-
to Atendimento (Umpa) de 
Nova Cidade será remane-
jado para o Clube Mauá a 
partir de segunda-feira (5). 
Os funcionários da Umpa 
vão se concentrar na maior 
demanda de vacinação de 
pedestres, que terão atendi-
mento ampliado. Dez pontos 
de vacinação funcionam de 
segunda a sábado, das 8h às 
17h. As clínicas Gonçalense 
do Mutondo e Dr. Zerbini, no 
Arsenal, funcionam até 21h.

Pixabay

A prática de exercícios físicos deve ser incentivada, mesmo durante a pandemia, evitando-se também o uso abusivo dos computadores durante o home office

‘Maricá Solidário’ arrecada 
agasalhos e cobertores

Quem sente frio não pode 
esperar. Pensando nisso a 
Prefeitura de Maricá, através 
das secretarias de Saúde e de 
Assistência Social, lançou a 
campanha ‘Maricá Solidário’ 
para arrecadar agasalhos e co-
bertores para a população em 
situação de vulnerabilidade. 
Esse grupo foi apanhado de 
surpresa pelas baixas tem-
peraturas sem ter condições 
para se proteger do frio. Os 
itens já arrecadados foram 
distribuídos nesta sexta-feira 
(2) pelo Centro de Referência 
Especializado à População em 
Situação de Rua (Centro POP), 
em diversos pontos de Maricá, 
nos bairros da Mumbuca, 
São José de Imbassaí, Inoã e 
Itaipuaçu.

“Pedimos nessa ação para 
que aqueles que tenham que 
ajudem com doações de aga-
salhos e cobertas que possam 
proteger essa população” 
afirma o secretário de Assis-
tência Social, Jorge Castor. “O 
programa Maricá Solidário, 
que lida com arrecadação de 
agasalhos, mantas, cober-
tores e faz a distribuição de 
alimentos para quem precisa 
tem cinco anos, mas este é 
um ano atípico, a Covid-19 
não nos permite que nos en-
contremos. Assim a Prefeitura 
voltou com o programa para 
ajudarmos essas pessoas”, 

comentou Jorge Castor. O 
programa foi idealizado pela 
primeira-dama Rosana Hor-
ta, que também participa do 
esforço em torno da arreca-
dação dos agasalhos.

“Estamos unindo esforços 
por isso convoco também 
as demais secretarias, autar-
quias, órgãos, empresários, 
moradores, o presidente da 
Câmara Municipal e os verea-
dores de Maricá para partici-
par dessa ação”, destaca o se-
cretário de Assistência Social.

 Quem recebeu ficou ali-
viado. Para a frequentadora do 

Centro POP, Thaiara Martins, 
32 anos, moradora de Santa 
Paula, esse projeto ajuda aos 
grupos que precisam demais 
de um agasalho nesse tempo. 
“É um projeto que incentiva 
as pessoas a doarem seus 
agasalhos e cobertores que 
estão fora de uso para nós que 
precisamos”, atesta.

“Fiz tratamento durante 
um tempo no centro POP 
e eles sempre me trataram 
super bem, agora com as doa-
ções desses cobertores várias 
pessoas estão amenizando o 
frio”, disse Bruno Ribeiro, 49 

Ação garante proteção contra o frio para pessoa em situação de vulnerabilidade
Clarildo Menezes / Prefeitura de Maricá

Prefeitura de Maricá, através das secretarias de Saúde e de Assistência Social, lançou a campanha ‘Maricá Solidário’ 

Mesmo durante 
a pandemia, as 
atividades físicas 
continuam 
sendo 
importantes

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Vacinação em São Gonçalo e Niterói segue em ritmo acelerado

anos, morador do bairro de 
Ponta Negra e frequentador 
do Centro POP.

Endereços para fazer doações:
Polo USF Jardim Atlântico; 

Polo USF Chácara de Inoã; 
Polo USF Marinelândia; Polo 
USF Central; Unidade volante 
de vacinação do Centro Ad-
ministrativo da Prefeitura em 
Itaipuaçu (UVV); Unidade vo-
lante de vacinação Aeroporto 
de Maricá (UVV); Sim Inoã; 
Sim Itaipuaçu; Sim Centro de 
Maricá; Secretaria de Assistên-
cia Social.
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História do palhaço Labirintite está disponível gratuitamente na internet 

Rio das Ostras como cenário 
de curta para toda a família

Imagine só andar pelas ruas 
de Rio das Ostras e encontrar 
um daqueles palhaços de 
circo mambembe, que reme-
tem às lembranças lúdicas 
mais lindas da infância. O 
curta-metragem “Hoje tem 
Marmelada” leva o público 
a uma viagem com o princi-
pal personagem do circo de 
lona. A história de Labirinti-
te, o palhaço morador de Rio 
das Ostras, usa os espaços 
públicos de um bairro perifé-
rico para alegrar as crianças 
durante a pandemia e disfar-
çar sua tristeza pela partida 
de sua parceira malabarista.

Durante os quase 22 mi-
nutos de exibição, o espec-
tador poderá passear pelas 
ruas do bairro Liberdade, 
onde tudo acontece. O Labi-
rintite, criado e interpretado 
pelo artista Éder Veríssimo, 
vai fazendo dos espaços pú-
blicos o seu picadeiro, costu-
rando vários números para 
apresentar o espetáculo.

Em cada viela ou beco, o 
palhaço agrega mais crian-
ças, que o acompanham e 
vibram com o tradicional 
malabarismo com bolas, 
guarda-chuvas e tacos. E, 
claro, não ficam de fora as 
pernas de pau e as histórias 
engraçadas que arrancam 
gargalhadas de todos.

Fazer do espaço público 
seu local de apresentação 
está relacionado com de-
mocratização da arte cir-
cense, que, segundo Éder, é 
popular. 

“O palhaço tem a capa-
cidade de fazer o outro rir 
usando poucos artifícios, 
porém cheio de técnicas. 
E estar nas ruas de Rio das 
Ostras é importante para que 
o espectador tenha o senti-
mento de pertencimento ao 
espaço. Além dos cenários 
das ruas, quem assistir vai 
ver o Labirintite em pontos 
turísticos importantes como 
o rio das Ostras, que originou 
o nome da cidade, e a Ponte 
Estaiada. A gente está onde 
o povo está”, relatou.

Apesar de utilizar técni-
cas bastante conhecidas, a 
apresentação em vídeo tem 

uma releitura própria, que 
utiliza símbolos específicos 
do circo e que traz à tona a 
atmosfera lúdica da infância. 
Interlocução com bonecos 
fantoches, o manuseio do 
pandeiro como instrumento 
popular, o ensino das clás-
sicas canções de palhaços 
como “Olha o Palhaço no 
meio da Rua” e  “O Bom Me-
nino”, cantada pelo palhaço 
Carequinha, para relembrar 
a memória deste artista e 
chegar a públicos de outras 
gerações, também estão no 
curta.

“Hoje tem Marmelada” é 
um espetáculo que integra 
o projeto “Olha o Palhaço 
no Meio da Rua”, de criação 
e produção do ponto de 
cultura riostrense Cia O En-
trupinado de Circo Teatro. 
A conversão para vídeo teve 
o incentivo financeiro do 
Governo Federal e Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, 
Secretaria de Estado de Cul-
tura e Economia Criativa do 
Rio de Janeiro por meio da 
Lei Aldir Blanc.

Para Dayane Benício, pro-
dutora do curta-metragem, 
“este é um projeto muito 
sério, apesar de propiciar a 
graça. Tem toda concepção 
de trazer o pertencimento ao 
lugar onde habita e da arte 
como algo acessível a todos. 

O lúdico não é só entrete-
nimento, ele influencia em 
questões importantes como 
raciocínio, concentração, 
coordenação motora, visão 
periférica, entre outros”.

“Ao contrário do que mui-
ta gente pensa, ser palhaço é 
coisa séria! Escolher colocar 
um nariz vermelho e se exibir 
significa tirar todas as ‘arma-
duras’, ‘máscaras’, represen-
tações cotidianas e deixar 
com que todos vejam o seu 
‘lado frágil’, aquilo que você 
chama de defeitos físicos e 
psicológicos, o seu ridículo”, 
conclui Éder.

O espetáculo, que foi 
transformando em curta, 
seria uma apresentação pre-
sencial, mas por causa do 
avanço da pandemia preci-
sou ser adaptado para uma 
forma ilustrada em vídeo de 
forma a ficar perene, publi-
cado na internet e disponível 
para todas e todos.

SERVIÇO

Hoje tem Marmelada! 
– vídeo-espetáculo (curta-
-metragem)

Exibição gratuita
Livre para todos os pú-

blicos
Local: https://www.you-

tube.com/watch?v=7hOg-
c81PfhU&t=240s

Divulgação/

‘Labirintite’ faz dos espaços públicos seu picadeiro e alegra as crianças

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Dez pequenas ilhas, plan-
tadas no meio do Oceano 
Atlântico, na encruzilhada 
dos continentes africano, 
europeu e americano, des-
cobertas e povoadas pelos 
navegadores portugueses, 
em 1460 – as Ilhas de Cabo 
Verde.

Nascidas de uma mis-
celânea de povos, dos vá-
rios continentes; de entre 
aqueles que escolheram 
partir à aventura, dos que 
foram forçados a aí vive-
rem, dos que encontra-
ram refúgio em período de 
perseguições nas pérolas 
do Atlântico, àqueles que, 
inadvertidamente, foram 
aí parar e se apaixonaram 
pela rudez das paisagens, 
estenderam as suas raizes 
e alargaram os seus ramos, 
por gerações e gerações.

De origem tão mista e 
diversa, como poderia este 
pequeno arquipélago tor-
nar-se uma Nação, com cul-
tura e identidade próprias. 
Unidos todos os povos, 
que aí se fizeram juntar, 
sob uma e a mesma língua 
– com a qual, em alguns 
momentos, ainda se deba-
tiam, que milagre proveria a 
criação de música, dança e 
outras manifestações cultu-
rais, ainda mais profundas, 
como a literatura?

Tal qual a essência e a 
vivência do Caboverdiano, 
ainda que em terreno árido 

e hostil, ainda que afastado  
de algumas  benesses me-
teorológicas e geográficas, 
brotou, viçosa, uma cultura 
nacional; gêneros e estilos 
musicais, movimentos literá-
rios, teatro e cinema.

Por quatro longos séculos, 
importou-se a cultura eu-
ropeia, os seus movimentos 
artísticos e os próprios temas, 
aos quais a miscigenação 
cultural, endémica das ilhas, 
juntava um pouco de tem-
pero e especiarias; mas, no 
século XX, surgia uma noção 
assoberbada da identida-
de nacional e os escritores 
decidiram-se a versar sobre 
a sua própria realidade, so-
bre as pessoas com quem 
se cruzavam, dia após dia, 
sobre o homem comum, a 
mulher do lado e as crianças 

OPINIÃO

Divulgação

Vestida de gemidos de bordão,
lancinâncias de violino, na noite parada

vem descendo a seresta.
Sumiu-se a cidade barulhenta

inimiga das crianças e dos poetas.
Uma voz canta sentimentalmente um samba.

Aquele aperto de mão não foi adeus!
Os cavaquinhos desmaiam de puro sentimento,

a cidade morreu lá longe,
e a lua vem surgindo cor de prata.

Serenata, Baltasar Lopes da Silva (excerto)

António Montenegro Fiúza*

que calcorreavam as ruas, 
com os seus brinquedos e  
brincadeiras. 

Das mulheres que ven-
diam nos mercados, os seus 
achaques e alegrias; das 
prostitutas exaltadas pelos 
não poucos marinheiros 
que assim povoavam as 
ilhas com crianças ainda 
mais miscelaneadas; dos 
homens que teimavam em 
viver da agricultura e da 
criação do gado, aos que 
partiam, derrotados mas 
esperançosos, em busca de 
uma vida melhor, em outras 
paragens.

Nascia o movimento Cla-
ridade, pelas ilhas de Cabo 
Verde, trazendo luz e huma-
nidade a uma vivência pou-
co lírica, nada poética, mas 
igualmente bela e digna. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil
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Cria do Botafogo, zagueiro foi emprestado para o Cercle Brugge-BEL

Sousa se despede do Glorioso

O Botafogo ne-
gociou na últi-
ma semana o 
zagueiro Sousa. 
O jogador foi 
emprestado ao 

Cercle Brugge-BEL.
Os belgas terão que com-

prar os direitos econômicos 
de Sousa caso o defensor 
cumpra metas pelo clube. O 
jogador, nas redes sociais, se 
despediu do Botafogo.

“De 2014 até aqui! Cresci e 

me formei. Serei eternamen-
te grato por tudo que vivi com 
a camisa do Glorioso. Obriga-
do pelo carinho, acolhimento 
e por ter acreditado em mim. 
Gratidão é o que sinto. Obri-

gado, Botafogo”, escreveu.
Sousa é cria das catego-

rias de base do Botafogo e 
ganhou espaço no elenco 
nesta temporada. O defen-
sor iniciou o Campeonato 
Carioca improvisado na la-
teral esquerda, mas passou 
a atuar na zaga ao longo da 
competição.

Sem o jovem defensor, 
o Botafogo está de olho no 
mercado para suprir a ausên-
cia do jogador na zaga.

Principal destaque do Vasco, argentino já pode assinar com outro clube

Cano causa preocupação

O Vasco vive si-
tuação caótica 
em termos fi-
nanceiros há al-
guns anos. Com 
isso,  os cruz-
-maltinos têm 

visto diversos jogadores dei-
xarem o clube sem renderem 
um valor satisfatório.

O mesmo acontece em 
2021. O principal jogador do 
elenco, o atacante Germán 
Cano, já pode assinar um pré-

-contrato com outro clube.
Cano tem contrato até o 

fim da temporada. Por lei, o 
argentino pode acertar com 
outro clube seis meses antes.

No entanto, Germán Cano 

já adiantou que espera per-
manecer no Vasco. Só que os 
dirigentes admitiram que o 
argentino segue em São Ja-
nuário se os cariocas voltarem 
para a Série A do Campeonato 
Brasileiro.

Além de Cano, outros joga-
dores estão na mesma situa-
ção. As crias da base Miranda 
e Andrey fazem parte da lista. 
A diretoria vem conversando 
para manter os atletas no 
grupo.

CULTURA ULISSES DÁVILA
u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Mostra traz ficção científica 
para as ruas de Niterói
O Museu de Arte Contem-
porânea de Niterói abre, no 
dia 7 a exposição “Presente 
Distópico”, um convite à 
imaginação e uma reflexão 
sobre os limites entre a ficção 
e a realidade.

Diante das incertezas 
profissionais e emocionais 
trazidas pela pandemia, a 
fotógrafa Renata Xavier, a 
estilista Aline Ciafrino e a 
maquiadora Christina Gall 
resolveram criar, como uma 
forma de curar a alma e so-
breviver ao caos. A modelo 

e bailarina Suzana Quin-
tanilha foi convidada para 
interpretar uma personagem 
que representa a força, a vida 
e a beleza que estão dentro 

de cada um. A esperança 
que atravessa o tempo e o  
espaço.

Inspiradas pela cultura 
pop e pelo Cinema, as artis-
tas uniram seus talentos para 
produzir um ensaio lúdico e 
lírico pelas ruas da cidade de 
Niterói, que resultou nas 30 
fotografias.

O Mac fica no Mirante da 
Boa Viagem, sem número. De 
07 de julho a 22 de agosto, de 
terça a domingo, das 11h às 
16h. R$ 12 (inteira). Telefone: 
2722-1543. 

“Presente 
Distópico” é 
uma reflexão 
entre os limites 
da ficção e da 
realidade

Sinfônica 
Brasileira

A Orquestra Sinfônica Brasi-
leira estreia, no dia 7 de julho, 
às 20h, mais um concerto 
inédito da Temporada 2021. 
Na ocasião, o grupo apre-
sentará obras de Paul Dukas, 
Heitor Villa-Lobos, Gilberto 
Gagliardi, Richard Strauss e 
Charles Gounod. O concerto, 
que ainda não conta com a 
presença de público, foi gra-
vado no Theatro Municipal de 
Niterói e será veiculado nas 
páginas da OSB no Facebook 
e no Youtube.

Beethoven Fest
A Biblioteca Parque de Manguinhos, na Zona 
Norte do Rio, será reaberta nesta segunda (5), 
depois de mais de um ano fechada por conta da 
pandemia. O equipamento passou por melhorias 
e terá uma programação de cursos e atividades.

Terça (6), o trompista Victor Prado se apresenta 
acompanhado pelos músicos por diversos mú-
sicos com um repertório que contempla compo-
sitores brasileiros contemporâneos. Às 19h no 
Instagram (@sescaovivo).

Na próxima terça (6), o MAM Rio realizará um 
debate online com Biarritzz e Giordano Castro, 
sobre os processos de criação artística. Das 10h 
às 12. Serão 50 vagas. Inscrições no site do museu.

Renata Xavier  / Divulgação

Exposição fotográfica no MAC vai transformar as ruas de Niterói em cenas de filmes de ficção científica

Divulgação

Beethoven Fest, evento que que comemora 250 
anos do compositor alemão e acabou sendo 
adiado por conta da pandemia e acontecerá 
agora em julho, na  Cidade das Artes. Aveni-
da das Américas 5300, Barra. Dias 10 e 17  
(sábados), às 19h. R$ 50. Tel: 3325-0102.

Renata Xavier  / Divulgação

Apresentação gravada no Theatro Municipal de Niterói nas redes sociais da OSB

Fla-Flu chega na Terra da Garoa
Com o Maracanã entregue à Conmebol, tradicionais rivais cariocas duelam neste domingo em São Paulo

Com o Mara-
canã entregue à 
Conmebol para 
a Copa Améri-
ca, o Fla-Flu da 
n o n a  r o d a d a 
do Campeona-
to Brasileiro vai 
acontecer neste 
domingo, às 16 
horas, na Arena 
Neo Química, 

estádio do Corinthians, em 
São Paulo. A dupla volta a se 

encontrar em 2021 após dis-
putar as finais do Campeonato 
Carioca, em maio, com vitória 
rubro-negra.

O momento na temporada 
não é bom para os dois rivais. 
A sequência de jogos vem 
cobrando seu preço e ambos 
mostram sinais de desgaste. 
Para o Flamengo a situação é 
ainda pior, já que tem quatro 
titulares ausentes disputando 
a Copa América. Além disso, o 
Rubro-Negro perdeu o volante 

Gerson para o futebol francês 
e Diego Ribas sofreu lesão no 
joelho no meio da semana.

Apenas dois pontos se-
param a dupla na tabela de 
classificação, mas mesmo 
com dois jogos a menos, o Fla 
soma 12 pontos e aparece na 
sexta colocação. O Tricolor, 
entretanto, é o 13º e vem de 
quatro jogos sem vitória e uma 
goleada por 4 a 1 diante do 
Athletico-PR.

O técnico Rogério Ceni tem 

problemas para armar o meio 
de campo. Thiago Maia retor-
nou de lesão no joelho e ainda 

não tem condições de disputar 
uma partida inteira. Na última 
quinta-feira, em Cuiabá, ele 
entrou em campo aos 11 do 
segundo tempo.

Assim, é possível que Ceni 
opte por Hugo Moura entre os 
titulares. Outra alternativa se-
ria escalar Willian Arão como 
volante e colocar Gustavo 
Henrique na zaga ao lado de 
Rodrigo Caio.

No Flu, Roger deve manter 
a base que atuou contra o Fu-

racão, mas pode ter Samuel 
Xavier e Caio Paulista de volta. 
A dupla se recuperou de pro-
blemas musculares e treinou 
normalmente.

“Nós temos consciência do 
que nos espera em termos de 
dificuldades. É o único clássico 
que a gente tem para disputar 
contra equipes do Rio de Janei-
ro neste Campeonato Brasilei-
ro e isso faz crescer a pressão 
e a nossa responsabilidade”, 
disse o treinador tricolor.

Marcelo Cortes / Flamengo

Sem Gabigol, disputando a Copa América pela Seleção Brasileira, Pedro vem jogando como titular e correspondendo

Mailson Santana / Fluminense

A experiência do artilheiro Fred é uma das armas para o Fluminense vencer o clássico desde domingo pelo Brasileiro

Será o primeiro 
confronto entre 
os rivais desde a 
final do Estadual 
onde o Flamengo 
levou a melhor

Vasco tem outros 
jogadores na 
mesma situação 
de Germán Cano

Sousa ganhou 
espaço no 
Botafogo durante 
o Carioca


