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Maricá pode receber 
R$ 1,2 bi com royalties
Outra cidade que se destaca na região, segundo estimativa de levantamento da ANP, é Niterói

MUNICÍPIO JÁ ARRECADOU ESTE ANO QUASE 90% DO VALOR DE 2019

Divulgação

Será dada a largada, na próxima 
quinta-feira, para o processo 
de revitalização da orla do 
bairro de Charitas, na Zona 
Sul de Niterói. No dia 22, data 
de aniversário do prefeito 
Axel Grael, será homologada a 
proposta urbanística vencedora 
do concurso público nacional 
de arquitetura promovido para 
escolha do projeto. O escritório 
ganhador, entre 19 concorrentes, 
é o comandado pelo arquiteto 
carioca Índio da Costa. Segundo 
o secretário municipal de 
Urbanismo, Renato Barandier, 
a licitação para as obras está 
prevista para sair no mês de 
dezembro.

CIDADES\PÁG. 3

Início de 
uma nova orla 
em Charitas

Solidariedade 
que alimenta 
quem tem fome
O Banco de Alimentos Herbert de 
Souza, da Prefeitura de Niterói, 
comemora a arrecadação de 
41 toneladas de mantimentos 
obtida através da ação solidária 
de empresas e produtores de 
eventos parceiros. O volume 
atingido no primeiro semestre 
deste ano já é superior ao que foi 
doado durante 2020. E o saldo 
positivo promete aumentar.

CIDADES\PÁG. 4

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Aumento nas doações é comemorado: saldo positivo no Banco Herbert de Souza

Maitê Proença 
no Sesc de 
inverno
A 19ª edição do “Festival 
Sesc de Inverno”, que 
acontece até o dia 25, 
apresenta, a atriz Maitê 
Proença com a autoficção 
“O Pior de mim”. A 
transmissão pelo Youtube.

PÁG. 8

CULTURA

Divulgação

A atriz Maitê Proença entra em cena 
às 19h. Programação vai até o dia 25

Casimiro de 
Abreu: vans 
voltam a circular

PANORAMA\PÁG.2

CIDADES\PÁG. 2

OPINIÃO

LUSOFONIA

A alma de Cabo 
Verde na obra de 
Manuel Lopes

CIDADES/PÁG 6

Divulgação

António Montenegro Fiúza

UFF: concurso 
teve quase 4 mil 
candidatos

CIDADES\PÁG. 3 Mangaratiba 
quer regularizar 
imóveis rurais

PANORAMA\PÁG. 2

De mãos dadas 
com a esperança 
para o RJ

CHARBEL TAUIL RODRIGUES

CIDADES/PÁG. 4

SG Presente 
faz resgate de 
vulneráveis

CIDADES\PÁG. 4

Velhice e 
os cuidados 
paliativos

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

Expectativa da prefeitura é que com o projeto de requalificação urbanística a orla do bairro de Charitas se torne a mais bonita da região

Túneis entram em manutenção
A partir desta segunda-(19) começa a manutenção nos túneis que 
interligam os bairros de Icaraí e São Francisco. Os trabalhos vão ocorrer 
de madrugada. Confira o que vai mudar no trânsito.

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Túnel Roberto Silveira, entre Icaraí e São Francisco, será o primeiro a entrar em obras

CIDADES/PÁG. 3

Fla busca 
sequência 
positiva
Após vencer a 
Chapecoense de virada 
na última rodada, o 
Rubro-Negro visita o 
Bahia disposto a vencer e 
começar a arrancada no 
Campeonato Brasileiro.

PÁG.8 

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Diego Ribas, recuperado de lesão 
no tornozelo, vai encarar o Bahia
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CARTA DO LEITOR

Música ao vivo em Niterói
Fiquei feliz com a notícia de que os músicos podem voltar 
a se apresentar nos bares da cidade. Estava morrendo de 
saudade de beber escutando um show ao vivo. Sem falar 
que isso é um alívio para o grupo dos artistas que certa-
mente foi um dos mais prejudicados com a pandemia do 
coronavírus.
Cristiano Bastos

Previsão do tempo
O tempo está tão louco no Rio que parece que é só atua-
lizar as páginas da internet que as previsões mudam. Já 
vi informação de que o fim de semana promete sol, outro 
dizendo que uma massa polar está vindo por aí. É cômico, 
mas fica difícil se planejar. Vamos cooperar São Pedro! 
Marlon Souza
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

Casimiro de Abreu:
voltam as vans
As vans que fazem o trans-
porte público em Casimiro 
de Abreu voltarão a circular 
na terça-feira, dia 20. São 
sete linhas, com 22 itinerá-
rios, que fazem o serviço em 
todo o município, inclusive 
nas regiões serrana e rural.  
As tarifas variam de R$ 2,50 
a R$ 7.
O transporte público com 
vans no município deixou de 
ser realizado há cerca de cin-
co anos, e é uma grande ca-
rência da população, segundo 
a prefeitura. Atualmente, é 
operado apenas por uma 
empresa de ônibus intermu-
nicipal, o que aumenta muito 
os preços das passagens.
“Além do fator preço, a em-
presa atual não atende a todo 
o município. Os moradores de 
Barra de São João, por exem-
plo, pagam duas passagens 
para virem ao distrito sede. 
Disponibilizar esse serviço é 
uma grande alegria para nós e 
um ganho para o município”, 
disse o secretário de Ordem 
Pública e Defesa Civil, Wel-
lington Lima. 

Veículos serão 
controlados por GPS
As vans estão devidamente 
adesivadas e vistoriadas Secre-
taria de Ordem Pública. Tam-
bém possuem sistema de GPS 
e estão ligadas ao sistema de 
transmissão do município e do 
Departamento de Transportes 
Rodoviários do Estado do Rio 
de Janeiro (Detro/RJ).
A fiscalização do serviço será 
realizada pelo Departamento 
de Operacionalização e Fis-
calização de Transporte, da 
Secretaria de Ordem Pública. 
Porém, os usuários do servi-
ço também poderão fazer a 
fiscalização, sugerindo, recla-
mando ou dando sugestões 
pelo Protocolo do Demutran, 
que fica na Rua Miguel Jorge, 
100, no Centro de Casimiro 
de Abreu, perto da praça da 
Estação. 

Quase 24 mil na 
fila trabalhista

Cadastro do 
RioCarSênior

Quase 24 mil brasileiros já 
recorreram a ações judiciais 
durante a pandemia para re-
cuperar seus direitos trabalhis-
tas. Muitos patrões domésticos 
sabem que correm riscos, mas 
outros sofrem a infração por 
falta de conhecimento. Para 
ajudar e orientar o emprega-
dor doméstico e evitar ações 
trabalhistas, a Doméstica Legal 
preparou um medidor de risco, 
um Quiz, onde o patrão pode 
saber se está cumprindo com 
as obrigações legais ou não, e 
se está correndo perigo junto 
à Justiça do Trabalho. Entre 
os assuntos abordados estão 
a importância do contrato, 
folha de ponto, férias e salários 
de acordo com cada estado. 
Para participar é gratuito e 
basta acessar o link: https://
www.domesticalegal.com.br/
utilidades/medidor-de-risco-
-de-acao-trabalhista-do-pa-
trao-domestico/#form

Segundo Mario Avelino, 
presidente do Doméstica Legal, 
o empregador que não cumprir 
suas obrigações pode ficar 
vulnerável a ações trabalhistas. 

A Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos 
da Prefeitura de Mangaratiba 
vai promover na quarta-feira 
(21), o cadastramento e o 
recadastramento do RioCard 
Sênior para idosos moradores 
das três cidades da Costa Ver-
de (Mangaratiba, Angra dos 
Reis e Paraty). O atendimento 
será realizado de 9h às 12h 
e das 13h às 15h na sede da 
Secretaria, que fica localizada 
na Rua Coronel Moreira da 
Silva, 91,Centro de Manga-
ratiba, próximo a Câmara de 
Vereadores.
A ação é uma parceria da 
Secretaria de Assistência So-
cial e Direitos Humanos de 
Mangaratiba com o Sindicato 
das Empresas de Transportes 
Rodoviários (Setransduc). 

Panorama RJPanorama RJ

Desembargador autografa livro

O desembargador Paulo 
Rangel autografou na úl-
tima quinta-feira (15) seu 
livro Direito Processual 
Penal, na Livraria do Wil-
sinho (@livrariadowilsi-
nho), na Avenida Franklin 
Roosevelt, 23, próximo 

Reprodução/ Redes Sociais

ao Tribunal de Justiça, no 
Centro do Rio. A tarde de 
autógrafos seguiu à risca 
as recomendações sanitá-
rias para evitar o contágio 
da covid-19, com todos os 
cuidados para não causar 
aglomerações. 

Mangaratiba: parceria com Incra
o prefeito de Mangaratiba, 
Alan Bombeiro, e a equipe da 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Pesca, receberam esta 
semana a visita do superinten-
dente do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), Cassius Rodrigo. O ob-
jetivo do encontro foi formali-
zar a abertura de uma Unidade 
Municipal de Cadastro (UMC) 
do Incra no município, que 
facilitará o acesso e agilidade 
nos serviços disponibilizados 
pelo Instituto.

Com a UMC, o Incra vai po-
der regularizar e manter atua-
lizado o cadastro nacional dos 
imóveis presentes nas áreas 
rurais do município. Além 
disso, a UMC possibilitará que 
os proprietários dos imóveis 
emitam, junto ao Incra, o Cer-
tificado de Cadastro de Imóvel 
Rural (CCIR), um documento 
indispensável para realizar 
diversas transações imobiliá-
rias, incluindo transmissão 
por venda, desmembramento, 
herança e até mesmo financia-
mentos bancários.

A UMC ainda oferecerá a 
digitalização e inclusão dos 
dados de imóveis no Sistema 

Divulgação/Prefeitura de Mangaratiba

Superintendente do Incra Cassius Rodrigo foi recebido pelo prefeito Alan Bombeiro esta semana no município

Estação Inverno Maravilha

Em comemoração ao Inverno, 
o Bondinho Pão de Açúcar 
preparou a “Estação Inverno 
Maravilha”, uma série de ex-
periências especiais até o dia 
8 de agosto. A iniciativa tem 
como intuito proporcionar 
vivências únicas para cariocas 

e turistas durante a época de 
temperaturas mais amenas 
na cidade. 
Entre as opções ofereci-
das estão atividades in-
fantis com o Circo Maca-
co Prego, com temáticas 
diferentes a cada semana. 

Nacional de Cadastro Rural, 
o SNCR.

O secretário de Agri-
cultura e Pesca,  Rober-
to Cesar Oliveira, explicou 
a importância da iniciativa: 
“Com a abertura da UMC no 

município, acreditamos que 
haverá um aumento signifi-
cativo do número de imóveis 
rurais legalizados. Com isso, 
é possível ter um controle 
melhor dos bairros e distritos, 
o que automaticamente gera 

impacto na segurança, além de 
dar a garantia aos proprietários 
da posse de seus terrenos. Com 
mais imóveis legais, a arrecada-
ção da cidade também aumen-
ta, o que é um benefício direto 
para a população”, declarou. 

RJ pode arrecadar R$ 75 bilhões 
em royalties e participações
O início do segundo semes-
tre confirma as expectativas 
de crescimento na arrecada-
ção de royalties de petróleo 
no estado do Rio de Janei-
ro, em especial a região da 
Bacia de Santos. Conforme 
análise da Firjan, em Maricá 
foram arrecadados R$ 548,3 
milhões em royalties nos 
primeiros seis meses deste 
ano – montante equivalen-
te a 71,87% de todo o ano 
passado (2020), e 86,99% 
dos valores de 2019. A expec-
tativa da ANP é que Maricá 
ultrapasse os R$ 1,2 bilhão 
até dezembro. Em todo o 
estado, o montante já chega 
a 72,57% do arrecadado em 
2019 – ou R$ 3,2 bilhões, com 
expectativa de passar dos R$ 
7 bilhões até o fim deste ano. 
Os dados são da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP), 
que estima uma arreca-
dação neste ano superior  
até ao período pré-pande-
mia.

Além dos três municípios 
avaliados pela federação 
(Campos, Macaé e Maricá), 
outros foram beneficiados 
com a arrecadação de royal-
ties no estado. Outro grande 
destaque é Niterói. Confron-

tante com campos de grande 
produtividade como Tupi, 
a ex- capital fluminense 
recebeu nos primeiros seis 
meses de 2021, cerca de R$ 
323 milhões em royalties. Já  
Cabo Frio, Arraial do Cabo e 
Búzios, na Região dos Lagos, 
receberam juntos R$ 284,9 
milhões nos primeiros me-
ses deste ano.

Os  n ú m e ro s  d a  A N P 
apontam para um cresci-
mento na produção do país, 
com a continuidade do pro-
tagonismo do Rio de Janeiro. 
Entre as principais razões da 
retomada dos royalties são 
os volumes de produção, a 
taxa de câmbio e a recupe-
ração dos preços mundiais 
dos barris de petróleo. De-
pois de ficar abaixo de US$ 
20 durante a pandemia, 
em 25 de junho deste ano 
chegou a US$ 76,45/barril - 
patamar acima do período  
pré-crise.

“É importante destacar 
que as estimativas da ANP 
consideram um preço médio 
de US$ 60 a US$ 62 o barril, 
um parâmetro mais con-
servador do que a realidade 
de hoje, o que indica que o 
aumento na arrecadação de 

royalties pode até superar as 
atuais estimativas. O barril 
pode superar os US$ 90 até o 
fim do ano, o que demonstra 
a recuperação do mercado 
frente à crise”, explica a 
gerente de Petróleo, Gás  
e Naval da Firjan, Karine 
Fragoso.

Novo ciclo do petróleo 
- No horizonte de médio 
prazo, há ainda a expecta-
tiva de que novos campos e 
o aumento da atividade pe-
trolífera reabasteçam ainda 
mais os cofres fluminenses. 
Até 2025, a previsão é de que 
o estado do Rio arrecade 
mais de R$ 75 bilhões em 
participações governamen-
tais (royalties e participa-
ções especiais) – sendo R$ 
18 bilhões divididos entre 
Campos, Macaé e Maricá. 
Só para se ter uma ideia, 
desde 2000 até o primeiro  
semestre deste ano, estes 
municípios receberam R$ 
32 bilhões.

A previsão do estado é 
de arrecadação crescente. 
Nessa visão sobre aumento 
das receitas de royalties 
e participações especiais, 
surge uma oportunidade 

para o estado trabalhar sua 
missão de melhorar o am-
biente de negócios e atrair 
investimentos. Por isso, é 
tão importante o olhar para 
a equiparação das alíquotas 
de ICMS sobre os derivados 
de petróleo com os estados 
que fazem fronteira ao Rio 
de Janeiro.

As razões para o otimis-
mo são calcadas em novos 
investimentos que vêm se 
confirmando. Segundo le-
vantamento feito pela gerên-
cia de Petróleo, Gás e Naval 
da Firjan, cinco multinacio-
nais preveem uma injeção 
de pelo menos R$ 13,2 bi-
lhões na Bacia de Campos. 
Isso por conta do processo 
de desinvestimento da Pe-
trobras, que resultaram no 
leilão de 17 campos de pe-
tróleo da região.

Previsão é até 2025. Atividade petrolífera pode reabastecer cofres estaduais

ANP estima que 
o município de 
Maricá receba 
mais de R$ 1,2 
bilhão até o final 
do ano
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Projeto urbanístico de revitalização será homologado na quinta e licitação está prevista para dezembro

Nova orla de Charitas vem aí
O projeto urbanístico de revi-
talização da orla de Charitas, 
em Niterói, será homolo-
gado no dia 22 e a licitação 
para as obras está prevista 
para dezembro. O anúncio 
foi feito este semana pelo 
secretário de Urbanismo e 
Mobilidade de Niterói, Renato 
Barandier, durante encontro 
com a União de Síndicos e 
Comerciantes de Charitas 
(USCC). Ele informou tam-
bém que nesta semana a faixa 
da esquerda da Avenida Silvio 
Picanço será transformada 
em ciclovia, do túnel até o 
cemitério de Charitas.

A equipe liderada pelo 
arquiteto e urbanista carioca 
Índio da Costa foi a vencedora 
do concurso público nacio-
nal, que reuniu 19 escritórios, 
para escolha da melhor pro-
posta de requalificação ur-
banística da orla de Charitas. 
A equipe niteroiense liderada 
pelos arquitetos e urbanistas 
Priscila Bellas e Thiago de 
Almeida ficou em segundo 
lugar. A homologação será 
feita no dia do aniversário do 
prefeito Axel Grael (PDT) e 
durante a reunião virtual da 
União Mundial de Arquitetos 
(UIA).

“A orla de será a mais boni-
ta da nossa região. O projeto 
foi executado por arquitetos 
com história. Além disso, se-

rão usadas as boas ideias nos 
outros 18 projetos, que per-
tencem ao povo de Niterói”, 
disse o secretário.

Renato Barandier explicou 
aos síndicos que as obras de 
drenagem da Avenida Síl-
vio Picanço (a prioridade de 
Charitas) já era para ter sido 
iniciado, pois tem projeto 
executivo pronto. O atraso foi 

devido a pandemia e falta de 
recursos orçamentários para 
2021. A obra será executada, 
segundo ele, antes da requa-
lificação da orla. Barandier 
garantiu também atenção 
para os clubes de canoas 
havaianas (Charitas tem 14 
bases do esporte), que estão 
ocupando alguns quiosques 
da orla.

Levados pelo vereador 
Leandro Portugal, os síndicos 
falaram da preocupação com 
a demora na execução das 
obras de drenagem da Aveni-
da Sílvio Picanço e com o des-
tino da estação dos catamarãs 
e da garagem subterrânea de 
Charitas:

“O catamarã não volta 
no atual governo estadual. 

A concessionária CCR está 
devolvendo a concessão e 
não haverá tempo hábil para 
licitar novo serviço. A gara-
gem pode voltar a abrir com 
a volta dos catamarãs ou com 
o movimento de visitantes 
que certamente vai ocorrer 
em Charitas com as obras de 
requalificação da orla”, previu 
Barandier.

Ainda segundo o secre-
tário, a drenagem da orla de 
Charitas é obra prioritária 
juntamente com o trevo de 
Camboinhas e a rotatória da 
Mem de Sá, que provocam 
impactos no trânsito. As obras 
só serão iniciadas, contudo, 

após o controle da pandemia 
do coronavírus. Ele disse que 
o projeto vai manter o grama-
do, em frente ao Casarão de 
Charitas, onde ficam a pista 
de pouso dos parapentes, 
atividades de aeromodelismo, 
de educação física e outros 
esportes:

“No Central Park, em Nova 
York, o espaço mais ocupado 
é o gramado. Aquele espaço 
de Charitas é muito procura-
do por esportistas e por visi-
tantes que vão per o pôr do 
sol, que é lindo. Serão feitas 
ali apenas pequenas adapta-
ções, sem interferir na areia”, 
concluiu Barandier.
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Orla de Charitas: destino da estação de catamarãs preocupa síndicos do bairro, que se reuniram com secretário

SG realiza obra 
na Brasilândia
A Prefeitura de São Gonça-
lo, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, 
segue com obras em diver-
sos pontos da cidade para 
melhorar a qualidade de vida 
da população. Na manhã 
desta sexta-feira (16), equipes 
avançaram com intervenções 
de drenagem e pavimentação 
na Rua João Silvares, no bair-
ro Brasilândia. 

A obra, realizada com 
concreto usinado, tem o 
objetivo de solucionar um 
problema crônico que os mo-
radores da localidade enfren-
tavam com a falta de asfalto. 
A obra deve ser entregue nos 

próximos dias.  
“Quando entregarmos a 

obra, os moradores do bairro 
não vão precisar ficar pisan-
do em lama após um dia de 
chuva. Estamos trabalhando 
para devolver a dignidade ao 
gonçalense”, afirmou o secre-
tário de Desenvolvimento 
Urbano, Junior Barboza.

Desde o início deste ano, 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano iniciou um 
trabalho de novas frentes 
de obras. Por determinação 
do prefeito Capitão Nelson, 
diversos serviços foram rea-
lizados desde o início da 
gestão.

Concurso para professor da 
UFF teve mais de 4 mil inscritos
Com número recorde de quase 
4 mil inscritos, a  Universidade 
Federal Fluminense (UFF) rea-
lizou nesta semana as provas 
para professor. Na terça-feira, o 
campus do Gragoatá e da Praia 
Vermelha, em Niterói, recebeu 
a maior parte dos candida-
tos às 81 vagas de magistério 
superior, para a realização 
da etapa do exame escrito do 
Edital 54/2020. No dia seguin-
te, foi a vez de Angra dos Reis 

e Volta Redonda sediarem a 
prova, municípios nos quais 
se considerou haver estrutura 
mínima suficiente para rece-
ber os candidatos. Segundo a 
reitoria da instituição, foi  um 
concurso de provas e títulos 
desenvolvido de forma inova-
dora, frente às novas deman-
das impostas pelo contexto de 
pandemia, e cuja efetivação 
tem se evidenciado urgente 
diante da ameaça não só de re-

colhimento das vagas ociosas 
existentes, mas também da so-
brevivência das universidades 
públicas federais. De acordo 
com o reitor Antonio Claudio 
Lucas da Nóbrega, “esse foi 
um concurso inédito e com 
muitos desafios, que vencemos 
de forma coletiva, com gestão 
integrada, planejamento e ino-
vação. Mas neste movimento 
de fazer acontecer, neste espí-
rito ativo da UFF, conseguimos 

avançar e garantir a realização 
e a segurança das pessoas e 
dar segurança jurídica aos can-
didatos. Sou grato a todos os 
setores que acolheram a causa, 
se envolveram e se dedicaram, 
professores e técnicos-admi-
nistrativos, além das lideran-
ças das superintendências e 
pró-reitorias da Universidade. 
Realizações assim só mostram 
o quanto a UFF é unida, vi-
brante e transformadora”.

Exames aconteceram esta semana em Niterói, Angra dos Reis e Volta Redonda

Divulgação

Renato Barandier explicou realização das obras para moradores de Charitas

Manutenção no Roberto Silveira e Raul Veiga, ambos na Zona Sul, impactam em algumas vias. Confira as mudanças
Trânsito muda com túneis em obras
Começam nesta segunda-
-feira (19), a partir das 21h, 
as intervenções de reparos 
nos túneis Roberto Silveira 
(Icaraí-São Francisco) e Raul 
Veiga (São Francisco-Icaraí), 
o que vai ocasionar alteração 
no trânsito em algumas vias 
de Icaraí. As intervenções se-
rão realizadas de madrugada. 
Durante o dia, os túneis con-
tinuarão abertos ao trânsito 
com duas faixas liberadas ao 
tráfego de veículos.

O trabalho será realizado 
pela Emusa e terá início pelo 
túnel Roberto Silveira. So-
mente após o término da obra 
nesta galeria será iniciado o 
trabalho no Raul Veiga. 

A NitTrans fará a sinali-
zação e a interdição dos tre-
chos em obras e contará com 
operadores para orientar os 
motoristas sobre os desvios 
necessários. A interdição do 
túnel Roberto Silveira aconte-
cerá entre 21 horas e 6 horas. 
Os desvios serão realizados 
apenas no horário da obra, 
com o objetivo de evitar trans-
tornos no trânsito durante 
o dia.

O túnel Roberto Silveira 
é o acesso de Icaraí a quem 
deseja seguir para São Fran-
cisco, pela Rua Lemos Cunha. 
Durante as obras, o desvio 
do trânsito será feito pela 
Estrada Fróes. Os motoristas 

que estiverem na Avenida 
Jornalista Alberto Francisco 
Torres deverão acessar a Es-
trada Fróes. Os ônibus que 
circulam de madrugada entre 
Icaraí e São Francisco farão o 
trajeto em uma faixa reversível 
montada no túnel Raul Veiga. 
E para quem estiver na Rua 
Joaquim Távora e adjacências, 
será preciso retornar na Rua 
Lemos Cunha, que estará ope-

rando em mão dupla, e seguir 
para a Avenida Ary Parreiras. 

Segundo o presidente da 
Emusa, Paulo César Carrera, 
a manutenção prevê a recu-
peração das abóbadas dos 
túneis. De acordo com Car-
rera, será feita a limpeza com 
hidrojato em toda a abóbada, 
a verificação das estruturas e 
a perfuração para instalação 
de grampos tirantes com tela 

e jateamento em concreto.
“A previsão é que todo o 

trabalho seja feito em cin-
co meses. No túnel Roberto 
Silveira, a expectativa é que 
as equipes realizem os ser-
viços em um período de até 
dois meses. Terminando esta 
galeria, iniciaremos as inter-
venções no Raul Veiga, que 
é um pouco maior, e devem 
durar aproximadamente de 

três a quatro meses. Será um 
trabalho que vai demandar a 
integração de vários órgãos 
da Prefeitura para que a gente 
possa concluir o serviço com 
o menor impacto possível na 
rotina da cidade”, enfatiza.

Raul Veiga - Quando as 
intervenções forem iniciadas 
no túnel Raul Veiga, entre as 
avenidas Quintino Bocaiúva, 
em São Francisco, e Roberto 

Silveira, em Icaraí, haverá des-
vio para implantação de faixa 
reversível com dois sentidos 
no túnel Roberto Silveira.

Neste sistema, os motoris-
tas que estiverem na Avenida 
Quintino Bocaiuva irão aces-
sar à esquerda a faixa reversí-
vel sentido túnel Roberto Sil-
veira. Aqueles que estiverem 
na Rua Presidente Roosevelt 
deverão seguir até acessar a 
faixa reversível sentido túnel 
Roberto Silveira. Na saída 
da reversível, os motoristas 
deverão acessar a Rua Lemos 
Cunha, depois a Rua General 
Silvestre Rocha e, em seguida, 
a Avenida Roberto Silveira.

O presidente da NitTrans, 
Gilson Souza, ressalta que as 
interdições e desvios serão 
monitorados pelo Centro de 
Controle Operacional, em 
apoio aos 50 operadores que 
trabalharão na operação.

“Durante todo o período 
de obras, operadores da Nit-
Trans estarão posicionados 
em pontos estratégicos para 
garantir a fluidez do trânsito. 
Os principais pontos serão as 
entradas e saídas dos túneis 
interditados, os acessos às fai-
xas reversíveis e ao longo dos 
trajetos. Durante o dia, será 
feita fiscalização para garantir 
a proibição de estacionamen-
to na Estrada Fróes”, afirma 
Gilson Souza.

R. Lemos Cunha 
(mão dupla)

Desvio 1: Pela Estrada 
Leopoldo Fróes

Desvio 2: Reversível para 
ônibus dentro do Túnel 
Raul Veiga

:
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Mãos de esperança

Charbel Tauil Rodrigues*

Conforme vai avançando o es-
forço pela vacinação da popula-
ção estamos todos, independen-
temente de profissão, classe so-
cial ou econômica, lentamente 
buscando nos reerguer e seguir 

em frente, após quase um ano e 
meio de extremas dificuldades 
trazidas direta ou indiretamente 
pela pandemia. Precisamos nos 
recolocar de pé, olhar com clare-
za para o cenário, e ir tomando 
decisões estratégicas para nos 
manter no “novo normal” que 
se apresenta à nossa frente.  E 
isto, vale repetir, vale para todos.

É num momento assim, num 
contexto tão diferenciado, que 
desde vem sendo realizada  em 
território fluminense a campa-
nha Rio de Mãos Dadas – um 
conjunto de iniciativas do sis-
tema Fecomércio RJ, Sesc RJ e 
Senac RJ.  São vários braços, de 
forma a abranger as múltiplas 
necessidades dos mais variados 
públicos. 

A ideia é transmitir espe-
rança, melhorando o ânimo e 
a autoestima popular, além de 
proporcionar ferramentas úteis 
para o dia-a-dia do comerciante.

Como parte desta campanha 
podemos citar, por exemplo, 
a distribuição de 50 toneladas 

de alimentos para pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social, por meio do programa 
de segurança alimentar e nu-
tricional Mesa Brasil Sesc 
RJ.  Entre os municípios 
contemplados, estão Te-
resópolis, Nova 
Friburgo, Petró-
polis, São João de 
Meriti, Duque de 
Caxias, Nilópolis, 
Nova Iguaçu, Vol-
ta Redonda, São 
Gonçalo e outros 
mais. Em Niterói, 
com o apoio do 
Sindilojas local, 
foram distribuí-
das duas tonela-
das de gêneros, 
para a Legião da Boa Vonta-
de, a Associação Turma da 
Sopa, Sempre Criança e o 
Centro Pró-Melhoramento 
do Morro do Estado.

Outra vertente da Rio de 
Mãos Dadas é a realização de 
uma exposição itinerante de 

obras de arte com o tema da 
superação. Dez municípios inte-
gram o roteiro, incluindo a nos-

sa Niterói. Para aqui, fomos 
brindados com a exibição 
da escultura gigante “A 
Cultura da Borda na Palma 

da Mão”, da artista 
Márcia Falcão. Ela 
pode ser apreciada 
no Plaza Shopping 
até o dia 24 de julho.

Também farão 
parte da campanha 
cursos e capacita-
ções gratuitas em 
parceria com Sindi-
catos, além de uma 
edição especial do 
Prêmio Visão Cons-
ciente, para reco-

nhecer empresas que te-
nham feito a diferença em 
suas áreas de atuação.

Em breve haverá, por 
exemplo, a iniciativa “Conviven-
do com a pandemia: o que fazer 
para sobreviver a 2021”, com 
palestra de Luiz Antonio Secco, 

embaixador de Varejo do Senac 
RJ e diretor da Azov Consultoria, 
que logo em seguida prestará 
consultoria individual, remota, 
aos participantes interessados. 
Com direito inclusive a pós-
-mentoria e encaminhamentos 
para cursos do Senac RJ, consul-
torias do Sebrae Rio ou mesmo 
da Azov.

Com instituições de classe 
como estas citadas, fazendo 
a sua parte e acreditando no 
imenso potencial  humano, 
cultural e econômico de nosso 
Estado, se fortificam os alicer-
ces para a construção coletiva 
de um “novo normal” que una 
prosperidade, desenvolvimento 
e justiça social. Que possamos, 
juntos, virar a página atual e 
retomar nossas vidas!

Precisamos nos 
recolocar de pé, 

olhar com clareza 
para o cenário, 

e tomar decisões 
estratégicas para 

nos manter no 
‘novo normal’

OPINIÃO

* Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Banco de Alimentos Herbert de Souza, de Niterói, arrecada 41 toneladas de doações no primeiro semestre 

Mais comida para quem precisa
Mesmo com a pandemia do 
novo coronavírus, Niterói 
manteve os programas de se-
gurança alimentar como prio-
ridade no município. Dentre 
as ações, está o Banco de 
Alimentos Herbert de Souza. 
O banco recebe doações por 
meio de parcerias firmadas 
com redes de supermerca-
dos, promotores de eventos, 
espaços públicos e a Coorde-
nadoria de Gestão de Eventos 
da Prefeitura de Niterói. Só no 
primeiro semestre de 2021, o 
banco arrecadou mais de 41 
toneladas de alimentos. Em 
todo o ano de 2020, foram 
pouco mais de 34 toneladas. 
Esse número representa um 
aumento de mais de 20% na 
arrecadação. Os alimentos 
são entregues para institui-
ções de crianças, adolescen-
tes, adultos, idosos e famílias 
pré-cadastradas.

O secretário municipal de 
Assistência Social e Economia 
Solidária (SMASES), Vilde Do-
rian, destaca a importância 
do banco de alimentos den-
tro da política de segurança 
alimentar de Niterói.

“A Política de Segurança 
Alimentar em Niterói trabalha 
sobre duas grandes frentes, 
sendo uma com os equipa-
mentos que a Prefeitura já 
tem estabelecido na cidade, 
como o Banco de Alimentos 
Herbert de Souza e o Restau-
rante Popular Jorge Amado, 
e a do benefício eventual da 

entrega das cestas básicas. O 
banco de alimentos atende 
a diversas organizações da 
sociedade civil que também 
trabalham, junto com as de-
mais ações da SMASES, com 
uma rede de proteção às 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social”, informa 
o secretário.

O Banco de Alimentos 
Herbert de Souza não faz 
atendimento direto à po-
pulação. A partir do que é 
recebido pelas parcerias, 
são montados kits de acor-
do com as necessidades de 
cada instituição conveniada. 
Entretanto, na pandemia foi 
necessário adaptar o serviço 
com a entrega de cestas bá-
sicas para as famílias aten-
didas. Atualmente, o banco 
contempla 17 instituições que 
atendem, de forma direta ou 
indireta, quase 10 mil pessoas 
entre crianças, adolescentes, 
adultos, idosos e famílias 
pré-cadastradas, por mês, em 
diversos pontos da cidade.

Em 2019, o banco de ali-
mentos chegou a arrecadar 
quase 50 toneladas de ali-
mentos. Com a pandemia, em 
2020, as doações diminuíram 
devido à falta de eventos 
culturais (uma das formas de 
arrecadação) e foram pouco 
mais de 34 toneladas de ali-
mentos recebidos. Em 2021, 
a administração do banco de 
alimentos vem reforçando as 
parcerias com comerciantes 

perfeito estado para consumo 
e são lavados e separados 
para doação.

Com a arrecadação maior, 
as doações às instituições 
também aumentam. Em 
2021, já foram 34,24 tone-
ladas de alimentos doados 
neste primeiro semestre, ao 
passo que, em 2020, foram 
entregues pouco menos de 
31,20 toneladas.

Sobre o banco de alimen-
tos – Para se cadastrar, repre-
sentantes de instituições que 
atendem pessoas em situação 
de vulnerabilidade social 
devem comparecer à sede na 
Rua Padre Anchieta, 65, Cen-
tro. Além dos documentos ne-
cessários, a instituição preci-
sa ser cadastrada no Conselho 
da área de atuação (criança e 
adolescente, idoso, etc), no 
Conselho Municipal de As-
sistência Social do município, 
e ter inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) e possuir cozinha para 
manipular e cozinhar os ali-
mentos doados. Informações 
pelo bancodealimentos@
smases.niteroi.rj.gov.br.

O nome Banco de Ali-
mentos Herbert de Souza 
foi inspirado no sociólogo e 
ativista dos direitos humanos 
brasileiro, conhecido como 
Betinho, que, durante anos, 
dedicou a vida ao projeto 
Ação da Cidadania contra a 
Fome, a Miséria e pela Vida.

Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Banco recebe doações por meio de parcerias com rede de supermercados e promotores de eventos e espaços públicos

S. Gonçalo Presente no 
resgate da cidadania
A Operação São Gonçalo 
Presente, ligada à Secretaria 
de Ordem Pública, já realizou 
116 atendimentos a pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade social. A Operação conta 
com o apoio do Serviço Social 
e visa viabilizar o acesso aos 
direitos  e devolver a cidada-
nia de pessoas em vulnera-
bilidade.

O serviço, que funciona 
base do São Gonçalo Presen-
te, na Av. Presidente Kennedy, 
765, na Estrela do Norte, atua 
em conjunto com agentes 
do programa, em operações 
estratégicas em pontos cen-
trais comerciais e de grande 
movimentação, e conta com 
o auxílio de profissionais da 
assistência social, que fazem 
as abordagens para que essas 
pessoas possam ser reinseri-
das na sociedade.

Com o apoio das assis-
tentes sociais do programa, 
através de entrevistas são 
disponibilizados alguns ser-
viços para a população em 
vulnerabilidade, como acesso 
à documentação, reinserção 
familiar e ao mercado de tra-
balho, retorno à cidade natal, 
encaminhamentos para abri-
gos e centros de recuperação.

Entre as ferramentas utili-
zadas para encontrar paren-
tes, são feitas pesquisas pela 
internet e acompanhamento 
por aplicativo de mensagens. 
Além disso, os profissionais 
oferecem um atendimento 
humanizado. 

Para o secretário da Ordem 
Pública, Major David Ricardo, 
o trabalho da assistência é 
essencial para a recuperação 
da cidadania de quem se en-
contra em fragilidade social.

da cidade, seja de pequeno ou 
grande porte, para aumentar 
a arrecadação. Só no primeiro 
semestre, já foram 41,308 to-
neladas recebidas no espaço. 
Esse quantitativo está direta-
mente relacionado ao convê-
nio firmado com o Ceasa-RJ 
e o Banco de Alimentos. Essa 
parceria, através do Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA), fornece cerca de 3 
toneladas de alimentos da 
agricultura familiar por mês, 
de forma quinzenal.

O subsecretário de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
do município, Igor Barcel-
los, ressalta que o programa 

está sempre em busca de 
novas parcerias e formas de 
arrecadação que propiciem 
aumentar o atendimento às 
instituições conveniadas.

“Estamos em busca de 
mais parcerias. Desde os 
grandes hipermercados aos 
mercadinhos de bairro. Rece-
bemos produtos com avarias, 
que estão próprios para con-
sumo, mas que, por alguns 
pequenos defeitos na em-
balagem, como um furo ou 
um amassado, acabam não 
sendo vendidos. O mesmo 
vale para produtos que estão 
perto da data de vencimento. 
Dessa forma a gente conse-

gue dar uma destinação para 
eles. Assim, combatemos o 
desperdício e contribuímos 
para a alimentação de muitas 
famílias. Esse ano, com as no-
vas parcerias, já conseguimos 
arrecadar mais alimentos do 
que em todo 2020 e espera-
mos aumentar esse número”, 
frisa o subsecretário.

Todo alimento recebido 
passa por um processo de 
limpeza e higienização com 
álcool 70%. Depois, os itens 
são separados para avaliar a 
validade e o estado da em-
balagem. Os alimentos in 
natura como frutas, legumes 
e verduras que chegam em 

Programa Niterói Cidadã vai 
definir estratégias de atuação
Em uma iniciativa para for-
talecer o chamado terceiro 
setor na cidade, a Prefeitura 
está elaborando o programa 
Niterói Cidadã. A primeira 
fase começa nesta segunda 
(19), quando estará dispo-
nível no Portal de Serviços, 
um questionário para que as 
entidades possam respon-
der quem são, o que fazem 
e como atuam. A partir do 
levantamento será elaborado 
um diagnóstico do segmento 
e definidas estratégias de 
atuação do município.  

Para acessar o questioná-
rio, é preciso abrir o Portal 
de Serviços pela internet (ht-

tps://servicos.niteroi.rj.gov.
br) ou baixar o aplicativo “Ni-
terói Serviços Cidadão” nas 
lojas virtuais. Em seguida, fa-
zer o login no Portal e buscar 
“Niterói Cidadã” na primeira 
página. O questionário ficará 
disponível até 9 de agosto. 

A Seplag destaca que o 
diagnóstico vai auxiliar o 
município a compreender 
de forma mais específica as 
demandas das organizações 
e projetos sociais, com o 
objetivo de desenvolver um 
programa que auxilie e apoie 
o terceiro setor. 

“O questionário vai fun-
cionar como um indicador 

para as necessidades do setor 
em Niterói. Muito mais do 
que simplesmente levantar 
dados sobre as organizações, 
as informações vão servir 
para a construção coletiva e 
democrática de um programa 
sólido, que vai oferecer à so-
ciedade o que ela realmente 
precisa”, afirma a secretária 
de Planejamento, Orçamento 
e Modernização da Gestão, 
Ellen Benedetti.

O secretário municipal de 
Direitos Humanos, Raphael 
Costa, enfatiza que o progra-
ma está sendo estruturado a 
partir de três eixos de ação: 
formalização, captação de 

recursos e capacitação. 
“Por muitos anos trabalhei 

no terceiro setor e sempre foi 
uma demanda do segmen-
to uma atenção maior pelo 
poder público. A Prefeitura, 
agora, está empenhada na 
construção de um programa 
de fortalecimento do terceiro 
setor, e a participação das 
organizações nesta primeira 
etapa é essencial. É impor-
tante que cada projeto, cada 
grupo e cada entidade aponte 
suas demandas, seus proble-
mas, seus desafios, para que 
o projeto possa potencializar 
o trabalho da sociedade civil”, 
afirma.

Primeira fase começa nesta segunda, com levantamento de entidades
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Cuidados paliativos são mais exigidos com o envelhecimento
Por Dr. Daniel de Souza Fernandes e as formandas Natalia Quintão Freitas Abreu e Michelle Castilho Otero, a convite do professor Aderbal Sabrá e 

professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

A incidência de doenças crô-
nico-degenerativas não trans-
missíveis, como diabetes, hi-
pertensão, câncer e doenças 
respiratórias. Essa mudança 
de perfil demográfico e epi-
demiológico demanda alte-
ração do perfil de assistência 
em saúde. Nesse contexto, 
entra em foco a ampliação da 
demanda por Cuidados Palia-
tivos (CP).
Os CP são definidos pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) como uma abordagem 
que visa melhorar a qualidade 
de vida dos pacientes e suas 
famílias que enfrentam algu-
ma doença com risco de vida, 
através da prevenção e alívio 
do sofrimento, por meio da 
identificação precoce, avalia-
ção impecável e tratamento 
da dor e de outros problemas 
físicos, psicossociais e espiri-
tuais. O conceito foi revisto e 
ampliado pela própria OMS 
em 2002 e 2004. A versão mais 
recente é a de 2014, pela Alian-
ça Mundial de Cuidados Pa-
liativos (Worldwide Palliative 
Care Alliance - WPCA).
A necessidade dos CP não 
ocorre somente no momento 
da finitude, mas em todas 
as etapas de evolução das 
doenças crônico-degenera-
tivas. A doença, desde o seu 
início, provoca alterações em 
diferentes aspectos na vida do 
indivíduo doente. O equilíbrio 
entre as terapêuticas específi-
cas ao processo patológico e as 
que priorizam a qualidade de 
vida de acordo com as neces-
sidades e desejos do paciente 
é a meta a ser perseguida 
pelos CP. É um cuidado que 
busca atender as necessida-
des específicas e preferências 
individuais, introduzindo o 
elemento da escolha. Pacien-
tes e seus familiares têm o 
direito de decidir a forma e 
os limites de seu tratamento. 
O binômio médico-paciente 
tradicional evolui para uma 

tríade envolvendo paciente, 
família e time de saúde com 
vários profissionais (médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 
psicólogos, assistentes sociais, 
nutricionistas, etc), acordando 
o que seria o melhor para ali-
viar o sofrimento e respeitar a 
dignidade da pessoa.
O primeiro marco da im-
plementação dessa linha de 
cuidado no Brasil foi a criação 
da Associação Brasileira de 
Cuidados Paliativos (ABCP) 
no final do século 20, inicia-
tiva abraçada pelo Instituto 
Nacional do Câncer (INCA). A 
Academia Nacional de Cuida-
dos Paliativos (ANCP) surgiu 
dois anos após os CP serem 
integrados aos serviços de 
oncologia do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Após apro-
ximadamente cinco anos da 
criação da mesma, o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) 
incluiu os CP como princípio 
fundamental no Código de 
Ética Médica e reconheceu 
os CP como área de atuação 
médica. As áreas de atuação 
foram ampliadas em 2015. 
Em 2017, a ANCP enviou ao 
CFM uma carta que trata do 
reconhecimento da Medicina 
Paliativa como Especialidade 
Médica. No entanto, a última 
resolução manteve as espe-
cialidades e áreas de atuação 
já reconhecidas. Não havia 
respaldo em nenhuma polí-
tica nacional de saúde para 
a prática dos CP, até outubro 
de 2018, quando a publicação 
da primeira diretriz garantiu 
o mesmo.
Percebe-se que o crescimento 
dos CP ocorreu de forma lenta 
até os últimos 10 anos, para 
somente agora conquistar seu 
espaço de discussão no meio 
acadêmico e da prática clínica. 
Uma consequência é a ausên-
cia de disciplina específica na 
formação de profissionais de 
saúde, e a escassez de serviços 
e programas especializados 

em CP, proporcionalmente à 
necessidade da população.
Há um forte estímulo interna-
cional às instituições acadêmi-
cas, principalmente desde a 
divulgação da Carta de Praga 
em 2013, a abordarem os CP 
na formação dos profissio-
nais de saúde. O documento 
ratifica o acesso aos CP como 
direito dos pacientes, respon-
sabilidade dos governantes e 
parte essencial da formação 
acadêmica dos profissionais 
de saúde.
O modelo técnico-científico 
centralizado na cura, que 
pauta o ensino da medicina 
contemporânea, faz com que a 
inserção dos CP ocorra de for-
ma fragmentada, sem padro-
nização. A última atualização 
das Diretrizes Nacionais Cur-
riculares (DCN) para os cursos 
de graduação em medicina, 
em 2014, mostra avanços para 
melhor formação humaniza-
da. Foi considerada a necessi-
dade de incorporar conteúdos 
para adquirir competências e 

habilidades humanistas, críti-
cas e reflexivas, pautadas em 
princípios éticos e no acom-
panhamento do processo de 
morte como parte integrante 
da formação médica.
A falta de preparo para enfren-
tar situações, que envolvem 
comunicação adequada e 
suporte aos pacientes em fase 
final de vida, leva a um grande 
prejuízo na relação profissio-
nal de saúde-paciente. O pro-
fissional se sente impotente 
e falho por não cumprir o 
objetivo da medicina curativa, 
e o paciente se sente desampa-
rado por não ter o apoio neces-
sário em uma situação de tão 
grande fragilidade. Além da 
possibilidade do profissional 
que não apresenta nenhum 
grau de formação em CP, apre-
sentar maior dificuldade em 
gerenciar a relação médico 
paciente, prejudicando a qua-
lidade do cuidado.
Ter noção, ainda que básica, 
de bioética é imperativo para a 
prática da medicina crítica, re-

flexiva e pautada na dignidade 
humana. Há uma corrente de 
estudos denominada Bioética 
Principialista, que preconiza 
quatro princípios gerais: a 
autonomia do paciente, a 
não-maleficência, a benefi-
cência e a justiça, pautada na 
obrigação que toda e qualquer 
ação deva seguir as normas de 
cooperação da sociedade.

Os princípios da bioética prin-
cipialista serviram como base 
para os princípios que regem 
a atuação da equipe multi-
profissional de CP revisados 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) em 2002, sendo 
os mesmos:
1. Promover o alívio da dor e 
outros sintomas desagradá-
veis.
2. Afirmar a vida e considerar 
a morte como um processo 
normal da vida.
3. Não acelerar nem adiar a 
morte.
4. Integrar os aspectos psicoló-
gicos e espirituais no cuidado 
ao paciente.
5. Oferecer um sistema de su-
porte que possibilite o pacien-
te viver tão ativamente quanto 
possível, até o momento da 
sua morte.
6. Oferecer sistema de suporte 
para auxiliar os familiares du-
rante a doença do paciente e a 
enfrentar o luto.
7. Abordagem multiprofissio-
nal para focar as necessidades 
dos pacientes e seus familia-
res, incluindo acompanha-
mento no luto.
8. Melhorar a qualidade de 
vida e influenciar positiva-
mente o curso da doença.
9. Deve ser iniciado o mais 
precocemente possível , 
juntamente com outras 
medidas de prolongamen-
to da vida e incluir todas as  
investigações necessárias para 
melhor compreender e con-
trolar situações clínicas es-
tressantes.

Observa-se que todas às áreas 
envolvidas na prestação de 
serviços de saúde estão en-
volvidas no cuidado integral 
e interdisciplinar que os Cui-
dados paliativos demandam. 
No contexto do SUS, a Atenção 
Primária à Saúde (APS) não foi 
originalmente desenvolvida 
com a incorporação dos CP, 
mas é possível ser reestrutu-
rado a fim de incorporá-los. 
Nessa modalidade de cuidado, 
a inter-relação entre equipe, 
comunidade e família facilita 
a implementação. Todavia, 
há ainda diversos desafios, 
sobretudo a falta de capacita-
ção específica para lidar com 
o tipo de paciente que majo-
ritariamente necessita de CP 
e suas famílias. Percebe-se a 
importância da manutenção 
do vínculo com o paciente, 
comunidade e família nos CP. 
Para tal, é essencial o domínio 
de estratégias de comunicação 
por todos os profissionais de 
saúde que compõem o suporte 
interdisciplinar que tem con-
tato com paciente.
Apesar do crescimento ex-
ponencial da necessidade da 
prática dos CP, de acordo com 
a mudança do perfil da po-
pulação da brasileira e sobre 
o cuidado a pessoa como um 
todo e como parte da comuni-
dade, na formação acadêmica 
os conceitos básicos ainda 
carecem de normatização que 
garante que os conteúdos ne-
cessários sejam transmitidos. 
A insegurança dos recém for-
mados muitas vezes também 
está presente no profissional 
que, apesar da prática, nunca 
teve contato com a teoria dos 
CP de como completo em sua 
formação. Quanto mais im-
portância é agregada ao tema 
pela sua necessidade e apli-
cabilidade, mais informações 
se tornam acessíveis e mais 
profissionais às buscam. Com 
isso, há a melhora da prática 
dos CP. n.

Cuidadores de idosos 
são capacitados 
Os 94 cuidadores das resi-
dências terapêuticas (RTs) de 
São Gonçalo, moradias das 
pessoas que dependem do 
atendimento de saúde men-
tal na cidade, estão fazendo 
curso de qualificação profis-
sional para melhor atender 
os moradores desses locais. 
A capacitação acontece uma 
vez por semana para cada 
turma e será concluída após 
cinco encontros, garantindo 
o certificado para cada um 
deles.

Atualmente, São Gonçalo 
tem 10 residências terapêuti-
cas que abrigam moradores 
provenientes de longas in-
ternações. Estas residências 
possuem entre oito e, no 
máximo, dez pessoas. As RTs 
contam com a supervisão de 

cuidadores durante 24 horas, 
coordenador e acompanhan-
te terapêutico para que os 
moradores possam ir à rua 
fazer compras, ir ao médico e 
ao banco, por exemplo. 

As RTs são casas para 
aqueles que não têm como 
voltar para as suas famílias. 
Eles têm acompanhamento 
médico e supervisão diária de 
uma técnica de enfermagem. 
“A capacitação vai melhorar 
o trabalho dos cuidadores 
na atenção aos primeiros so-
corros, no controle e guarda 
de medicamentos, na intro-
dução da alimentação mais 
saudável, no cuidado com 
a higiene e orientações em 
geral”, disse o coordenador 
da Saúde Mental da Secretaria 
de Saúde, Edmilson Pereira.

Sabine van Erp/Pixabay/Divulgação 

Objetivo dos cuidados paliativos é melhorar a qualidade de vida dos pacientes 

Além dos pulmões, covid-19 
afeta também coração e rins

Depois de 18 meses de pan-
demia pelo novo coronaví-
rus, muitas questões per-
manecem não respondidas. 
Inicialmente, acreditava-se 
que apenas os pulmões eram 
afetados pela infecção, mas 
logo ficou claro que se trata 
de uma doença sistêmica. 
Coração e rins são outros 
órgãos muitas vezes compro-
metidos pelo vírus Sars-CoV 
2, em especial em suas for-
mas graves.

De acordo com a dra. Ana 
Luiza Sales, cardiologista 
do Complexo Hospitalar de 
Niterói (CHN), cerca de um 
terço dos pacientes inter-
nados com formas graves 
da infecção por Covid-19 
podem evoluir com algum 
grau de comprometimento 
cardiovascular. Esses pacien-
tes, em geral, apresentam 
maior número de comorbi-
dades, manifestam quadros 
inflamatórios mais graves e 
têm pior sobrevida quando 
comparados com os pacien-
tes sem acometimento car-
diovascular por esse vírus, 
como reforça a médica: “O 
acometimento do coração 
acontece nas fases mais 
tardias da infecção, princi-
palmente depois de 7 a 10 
dias, na fase conhecida como 
‘hiperinflamação’.”.

A médica aponta que 30% 

a 40% dos pacientes mais 
graves, que precisam de 
internação em Centro de Te-
rapia Intensiva (CTI), podem 
desenvolver dano cardíaco. 
Indivíduos que já possuem 
alguma comorbidade (como 
diabetes e hipertensão ar-
terial) têm maior risco de 
evoluir para as formas gra-
ves da doença, com maiores 
chances de acometimento 
cardiovascular pelo vírus. 
No entanto, os pacientes 
sem comorbidades também 
podem avançar com quadros 
graves dessa virose e com 
comprometimento do siste-
ma cardiovascular.

Segundo um levantamen-
to realizado pelo laboratório 
de ecocardiografia do CHN, 
coordenado pelo médico 
João Tress, de março a junho 
de 2020, quase 40% dos pa-
cientes com acometimento 
cardiovascular apresenta-
vam sinais de disfunção sis-
tólica (insuficiência cardía-
ca), 25% tiveram episódios 
de trombose venosa, 22% 
desenvolveram pericardite 
(inflamação do pericárdio, 
membrana que envolve e 
protege o coração) e 15%, 
miocardite (inflamação do 
músculo do coração, chama-
do miocárdio).

“O estudo continua e a 
motivação é fazer a compa-

ração entre os semestres de 
2020 e 2021, principalmente, 
pelas mudanças das cepas do 
vírus. Por isso, a importância 
do reestudo para mostrar 
as complicações cardíacas 
da Covid de acordo o surgi-
mento das novas variantes”, 
afirmou João Tress.

Ainda de acordo com a 
doutora Ana Luiza, há pa-
cientes ambulatoriais que 
não manifestam sintomas 
respiratórios graves quando 
infectados pela Covid-19, 
mas que cursam com algum 
grau de envolvimento car-
diovascular. Esses pacientes 
podem ou não apresentar 
sintomas. O envolvimento 
cardiovascular pode repre-
sentar um risco à saúde, em 
especial se essa condição 
não for detectada, acompa-
nhada e tratada adequada-
mente, quando necessário. 
Por essa razão, recomenda-
-se avaliação cardiológica 
de rotina após infecção por 
Covid-19.

Insuficiência cardíaca, 
arritmia, eventos trombó-
ticos, doença coronariana 
e pericardite são algumas 
das possíveis manifesta-
ções do comprometimento  
cardiovascular pelo Sars- 
CoV-2.

Exame físico especializa-
do, eletrocardiograma, eco-

Mesmo sem manifestações graves, pacientes devem buscar avaliação médica

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

São Gonçalo oferece capacitação a 94 cuidadores de residências terapêuticas

cardiograma, angiotomo-
grafia de artérias coronárias, 
cineangiocoronariografia e 
ressonância magnética do 
coração são exames comu-
mente usados na avaliação 
cardiológica pós-infecção 
por Covid-19.

“A população deve ser 
alertada para a possibilidade 
de acometimento cardíaco 
pelo coronavírus, em es-
pecial naqueles pacientes 
portadores de comorbida-
des. Por essa razão, após a 
infecção por Covid-19, re-
comenda-se que pacientes 
com e sem manifestações 
graves da doença busquem 
avaliação médica, se possí-
vel, consultem-se com um 
cardiologista, que fará uma 
avaliação individualizada 
para identificar precoce-
mente a necessidade de 
exames complementares 
para auxiliar na verifica-
ção de possíveis sequelas 
cardiovasculares por essa 
virose. Uma vez identificadas 
essas “cicatrizes” no coração, 
esses pacientes devem ser 
acompanhados de perto por 
seus cardiologistas, já que as 
diferentes sociedades de car-
diologia ainda não sabem ao 
certo o impacto prognóstico 
desses achados ao longo do 
tempo”, salienta a médica 
Ana Luiza Sales.
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UFF completa unidade de digitalização  para preservar imagens raras

Preservação da memória com 
os recursos da tecnologia

A Universidade Federal Flu-
minense (UFF) é precursora 
do campo de pesquisa sobre 
conservação audiovisual; 
por isso, se transformou 
em celeiro de talentos na 
área. Desde o começo de 
suas atividades, seu curso 
de graduação em Cinema e 
Audiovisual construiu um 
caminho sólido como re-
ferência em preservação. 
Foi, inclusive, o primeiro a 
criar uma disciplina obri-
gatória nesse campo para 
os estudantes de gradua-
ção, formando profissio-
nais qualificados e abrindo 
portas para carreiras inter-
nacionais nesse campo de  
atuação. 

Em 2021, a conservação 
da produção audiovisual 
brasileira ganhou mais um 
capítulo com a parceria 
entre a UFF, através do La-
boratório Universitário de 
Preservação Audiovisual 
(LUPA), vinculado ao Depar-
tamento de Cinema e Vídeo, 
e a Prefeitura Municipal de 
Niterói, por meio da Secre-
taria Municipal das Culturas. 
O professor adjunto do De-
partamento de Cinema e Ví-
deo, e coordenador do LUPA, 
Rafael de Luna, destaca que 
o laboratório foi construí-
do em 2017 como conse-
quência direta do pioneiris-
mo do curso de graduação 
em cinema no campo da 
preservação de imagens. 
O primeiro projeto desen-
volvido com a prefeitura 
começou em 2018, quando 
um convênio foi firmado 
através de um projeto do  
laboratório chamado “Pro-
grama de Formação em Ci-
nema”.

“Uma das três linhas de 
pesquisa do programa de 
formação criado em parceria 
com a prefeitura de Niterói 
era sobre o patrimônio au-
diovisual fluminense, tema 
em que o laboratório se con-
centra atualmente. A partir 
disso, o LUPA montou um 
acervo temático e regional 
através de doação de filmes 
de família, muitos deles con-
siderados raridades audio-

visuais. Dentro desse tema, 
focamos em reunir imagens 
das paisagens do estado 
do Rio de Janeiro, desta-
cando o interior, visto que 
a totalidade dos arquivos  
já existentes eram sobre a 
capital”, acrescenta o coor-
denador.

A colaboração garantiu 
a compra de equipamentos 
para tratamento de imagens 
raras dos acervos da UFF, 
bem como a preservação do 
patrimônio, o que permitirá 
a publicação e a consulta 
virtual das obras no futuro. 
“Essa parceria foi respon-
sável pela compra de um 
scanner profissional para 
digitalizar filmes antigos e 
eventualmente deteriora-
dos. O equipamento pode 
escanear películas com re-
solução de cerca de quatro 
mil pixels. A UFF se torna 
vanguarda nessa categoria 
de tratamento, compondo a 
primeira unidade de digita-
lização profissional em uma 
universidade”, comemora 
Rafael.

Um dos acervos que será 
digitalizado é o do cinegra-
fista profissional Esdras Bap-
tista, com cerca de 80 horas 
de imagens em movimento 
rodadas entre 1940 a 1980. 
“Nos rolos há imagens do 
comício da Central do Brasil, 

no Rio, com o presidente 
João Goulart, às vésperas do 
golpe de 1964. E cenas mais 
antigas, com outro presiden-
te, Juscelino Kubitschek, e o 
líder comunista Luiz Carlos 
Prestes, além de imagens 
das visitas de Fidel Castro ao 
país, logo depois da Revolu-
ção Cubana. Muitos desses 
filmes eram produzidos por 
conta própria e nem che-
garam a ser apresentados 
publicamente. São registros 
documentários inéditos e 
muito importantes”, relata 
o coordenador.

A graduanda do 7º perío-
do de cinema e bolsista do 
Laboratório, Laura Batitucci, 
acredita que a digitalização 
do acervo é fundamental 
para divulgar os filmes ama-
dores e universitários do 
LUPA. 

“C o m  a  p a n d e m i a  a 
maior parte das pessoas só 
consegue ter acesso a fil-
mes em formato digital. A 
chegada do scanner traz a 
possibilidade de tornar pú-
blicos filmes que não seriam 
vistos de outra forma, ou que 
seriam vistos por poucos. 
Isso ajuda na pesquisa his-
tórica de outras épocas do 
Brasil, além de trazer mais 
aproveitamento estético 
para as imagens”, relata a  
discente.

Divulgação/Lupa/UFF

Acervo do cinegrafista Esdras Baptista é o primeiro a ser digitalizado

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Vez e voz para mais um dos 
fundadores da Revista “Cla-
ridade”: Manuel dos Santos 
Lopes, ficcionista, poeta e 
ensaísta cabo-verdiano, nas-
cido na Ilha de São Vicente, 
no início do século passado. 
Autor de títulos icónicos 
da cultura e da literatura 
de Cabo Verde, os quais 
retratavam a realidade que 
não queria ser vista, o lado 
pouco fotogénico e idílico 
das Pérolas do Atlântico.

Pela sua pena, foram 
conhecidas as catástrofes e 
as adversidades por que pas-
savam os naturais das Ilhas 
de São Vicente e, principal-
mente, de Santo Antão: seca, 
miséria e fome, agravadas 
pela insularidade do país; 
desenhou com as suas pa-
lavras a emigração e o con-
trabando, que redundavam 
em perdas humanas e/ou no 
abandono das famílias.

Em “Chuva Braba”,  Ma-
nuel Lopes apresenta-nos 
a realidade de um jovem a 
quem é apresentada a pos-
sibilidade de emigrar, sair da 
sua ilha, procurando uma 
nova vida ou decidir-se a 
ficar, permanecer no deses-
pero da chuva que nunca 
chega. No seu romance “Os 
Flagelados do Vento Leste” 

– o qual fora adaptado para 
cinema e teatro, retratou a rea-
lidade pesarosa e enferma de 
populações inteiras, votadas 
ao abandono e ao descaso, 
por parte das autoridades da 
época; comunidades que se 
dedicavam à agricultura e à 
criação de gado, num país de 
clima árido e terreno infértil, 
o qual era ainda assolado por 
ventos do Sahara, que traziam 
consigo, ainda mais dor e so-
frimento. Um romance dorial, 
mas necessário, num período 
político, em que se masca-
ravam os problemas sociais, 
calavam-se e descartavam-se 
os revoltosos, mas nada se fa-

OPINIÃO

Divulgação

“Deste lado da ilha
o cais e a cidade velha
datam de muito tempo,
mas a cidade é um poema
não cresceu. é sempre a mesma.
todos os dias igual:
o mesmo outeiro da cruz

desterro, fontes e fortes
igrejas, lendas, sobrados (…)
ladeiras, moças bonitas
recato e amor nas janelas
casarões azulejados. (…)”

Postal (excerto), Manuel Lopes

“Nunca parti deste cais
e tenho o mundo na mão!
Para mim nunca é demais
responder sim
cinquenta vezes a cada não.  
Por cada barco que me negou

cinquenta partem por mim
e o mar é plano e o céu azul sempre 
que vou!  
Mundo pequeno para quem ficou...”

“Cais”, Manuel Lopes, poeta cabo-verdiano (…)

António Montenegro Fiúza*

zia, no sentido de apresentar 
resoluções.

Embora tenha emigra-
do do país, com a família e 
ainda muito jovem, não se 
esqueceu dos seus conter-
râneos e do sofrimento que 
sobre eles recaia; enunciou 
a dor dos que partiam, dos 
que ficavam, dos que sobre-
viviam resilientes e dos que 
sucumbiam... mas, também, 
a esperança que reinava im-
pávida.

Manuel Lopes escreveu 
Cabo Verde e os cabo-verdia-
nos, numa intemporalidade 
gritante. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil
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Vasco 
recebe o líder 
Náutico em 
São Januário

O  Va s c o  t e m 
mais uma chan-
ce de entrar no 
G-4 do Campeo-
nato Brasileiro 
da Série B neste 
domingo, con-

tra o Náutico, em São Januá-
rio, às 16 horas (de Brasília). 
No entanto, os cruz-maltinos 
terão pela frente o líder invic-
to da competição.

O técnico Marcelo Cabo 
deve repetir a formação dos 
últimos jogos. O comandan-
te espera que os donos da  
casa possam mostrar evo-
lução.

A novidade no Vasco pode 
ser o retorno do atacante Mo-
rato. O jogador se recuperou 
de lesão, mas ficará no banco 
de reservas.

Com 17 pontos, os cruz-
-maltinos precisam vencer e 
torcer para outros resultados 
para terminarem a rodada 
no G-4.

O Náutico é o líder da Sé-
rie B, mas vem de três empa-
tes nos últimos cinco jogos. 
Com isso, os pernambucanos 
ligaram o sinal de alerta.

O técnico Hélio dos Anjos 
terá o retorno do atacante 
Kieza, recuperado de lesão. 
Os visitantes esperam sur-
preender para evitar a apro-
ximação de um candidato 
direto pelo acesso.

Recuperado de lesão, o capitão Diego reaparece no time neste domingo

Reforçado, Flamengo 
pega o Bahia em Salvador

Passada a es-
treia do técnico 
Renato Gaúcho 
n o  c o m a n d o 
do Flamengo, 
a equipe rubro-

-negra encara o Bahia neste 
domingo, pelo Campeonato 
Brasileiro. O duelo da 12ª ro-
dada acontecerá no estádio 
de Pituaçu, em Salvador, a 
partir das 18h15 (de Brasília).

Com uma atuação que 
deixou muitos questiona-
mentos, Renato estreou no 
Flamengo com uma vitória 
por 1 a 0 sobre o Defensa y 
Justicia-ARG. O confronto 
em Buenos Aires abriu as 
oitavas de final da Liberta-
dores e teve um Rubro-Negro 
diferente em campo.

Agora pelo Brasileiro, Re-
nato pode ter que poupar al-
guns atletas para o duelo de 
volta na próxima quarta-fei-
ra, em Brasília. A princípio, 
conforme disse em coletiva, 
o treinador irá escutar a fisio-
logia para decidir quem não 
deverá ir a campo por risco 
de lesão.

Entretanto, alguns des-
falques são certos, como o 
zagueiro Rodrigo Caio e o 
atacante Bruno Henrique, 
entregues ao departamento 
médico. As boas notícias 
ficam por conta do retorno 

de Willian Arão e a possível 
presença de Diego Ribas.

Do lado do Tricolor baia-
no, algumas baixas de peso 
para o técnico Dado Caval-
canti. Nino e Daniel estão 
suspensos pelo STJD por 
causa da confusão genera-
lizada na final da Copa do 
Nordeste. Além disso, o vo-
lante Thaciano e o zagueiro 

Juninho deixaram o clube 
rumo ao futebol europeu.

Bahia e Flamengo estão 
próximos na tabela de clas-
sificação, com 17 e 15 pon-
tos, respectivamente. O Fla, 
entretanto, tem dois jogos 
a menos. O retrospecto nos 
últimos cinco jogos é idên-
tico, com duas vitórias e três 
derrotas para cada lado.

Alexandre Vidal / Flamengo

Diego participou dos últimos treinos e mostrou estar pronto para encarar o Bahia

Fred pode voltar na 
Taça Libertadores

Ronald corre risco de 
cirurgia no tornozelo

O Fluminense 
quer manter os 
bons resultados 
na temporada. 
Para isso, os tri-
colores traba-
lham para não 

sofrerem com a perda de 
jogadores por lesão.

O técnico Roger Machado 
sofreu com a falta de opções 
no ataque na rodada da se-
mana passada do Campeo-
nato Brasileiro. Já contra o 
Cerro Porteño, do Paraguai, 
pela Taça Libertadores da 
América, Abel Hernández 
voltou a atuar.

O  B o t a f o g o 
tenta acertar 
com um novo 
treinador para 
a sequência da 
temporada. O 

novo comandante alvinegro 
já vai chegar tendo um pro-
blema.

Isso porque o atacante 
Ronald realizou exame de 
imagem que detectou uma 
lesão nos ligamentos do 
tornozelo. Para piorar, uma 
cirurgia não está descartada 
pelo departamento médico 

No entanto, o principal 
atacante do elenco segue 
fora. Fred realiza tratamento 
intensivo para voltar aos gra-
mados. Com isso, a comissão 
técnica já trabalha com uma 
data para o retorno do expe-
riente jogador.

A expectativa é a de que 
o camisa 9 possa estar em 
campo na próxima terça-fei-
ra, contra o Cerro Porteño. O 
duelo de volta pelas oitavas 
de final da Libertadores vai 
acontecer no Maracanã.

Fred sofreu lesão na coxa 
na partida contra o Ceará, no 
último dia 7.

do Botafogo conforme nota 
oficial.

“O exame de imagem 
constatou lesão ligamen-
tar no tornozelo direito.  
O atleta realiza tratamento, 
sua evolução será acom-
panhada diariamente e a 
possibilidade de cirurgia 
 não é descartada”, disse a 
nota.

Ronald sofreu a lesão na 
partida contra o CRB, pela 
Série B. O atacante saiu de 
campo carregado pelos com-
panheiros.

Atravessando jejum de seis partidas, Internacional encara o Juventude

Duelo gaúcho no Beira-Rio

Vindo de empate contra o 
Olimpia pela Libertadores, 
o Internacional enfrenta o 
Juventude, no domingo, às 
20h30 (de Brasília). A partida, 
que será disputada no Beira-
-Rio, é válida pela 12ª rodada 
do Brasileirão.

Com jejum de seis partidas 
sem vitórias, o Colorado tem 
quatro desfalques confirma-
dos. O técnico Diego Aguirre 
não poderá contar com o 
lateral-direito Renzo Saravia, 
o zagueiro Zé Gabriel, o meia 
Maurício e o atacante Paolo 
Guerrero. Todos estão lesio-

nados ou se recuperam de 
contusões.

Devido ao cansaço acu-
mulado, o lateral-direito Hei-
tor pode ser poupado diante 
do Juventude. O mesmo se 
aplica ao meio-campista Pa-
trick.

Por outro lado, há a possi-
bilidade de o Inter contar com 
o atacante Taison, que sofreu 
uma entorse no tornozelo. 
Ele não entrou em campo no 
Paraguai pela Copa Liberta-
dores.

Vindo de empate diante 
do Atlético-GO por 1 a 1, o 

Juventude, de Marquinhos 
Santos, deverá ter o meio-
-campista Matheus Jesus 
como desfalque. O jogador 
apresenta desgaste físico.

Em contrapartida, o téc-
nico poderá escalar o ponta 
Paulinho Bóia, que se recupe-
rou de desconforto no joelho. 
Já o meia Wagner e o atacante 
Roberson devem ficar no ban-
co de reservas.

Com apenas duas vitórias 
em 11 jogos, o Inter soma 11 
pontos na Série A. O Juven-
tude, que tem dois a mais, 
venceu três partidas.

Fora de casa, Santos enfrenta o RB Bragantino, que briga pela liderança

Difícil desafio em Bragança
O Santos enfrenta o Red Bull 
Bragantino neste domingo, 
às 20h30 (de Brasília), no Es-
tádio Nabi Abi Chedid, pela 
12ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

Na nona colocação, com 
15 pontos, o Peixe busca a 
primeira vitória como visitan-
te no Brasileirão. O Alvinegro 
perdeu para Bahia, Fluminen-
se, América-MG e Palmeiras e 
empatou com o Grêmio.

O Santos jogará contra o 
Independiente na próxima 
quinta-feira, em Avellaneda, 
pelo jogo de volta das oitavas 

de final da Sul-Americana. 
Mesmo assim, o técnico Fer-
nando Diniz não pretende 
poupar titulares. O Peixe ven-
ceu por 1 a 0 na Vila Belmiro 
e tem a vantagem do empate.

“Calendário brasileiro é 
muito complicado e exige 
demais. No Santos é pior por 
causa de praticamente duas 
viagens. Primeiro São Paulo, 
com trânsito, outro dia demo-
ramos três horas e meia para 
subir a serra, e depois outra 
viagem... Mas temos que sa-
ber descansar e nas brechas 
treinar para melhorar o time”, 

disse Diniz.
O Bragantino é o vice-líder 

do Brasileirão, com 23 pontos, 
mas não ganha há duas roda-
das: empatou com o Cuiabá 
em 1 a 1 em casa e com o 
Athletico-PR por 2 a 2 fora.

O RBB venceu o Indepen-
diente del Valle por 2 a 0 no 
Equador pela ida das oitavas 
da Sul-Americana e pode até 
perder por um gol de dife-
rença na próxima quinta, em 
casa, para avançar. A ideia de 
Maurício Barbieri também 
é de escalar força máxima 
contra o Santos.

CULTURA FABIANA MAIA
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Maitê Proença é atração no 
‘Festival Sesc de Inverno’
A 19ª edição do “Festival Sesc 
de Inverno”, que acontece até 
o dia 25, apresenta, neste do-
mingo, a atriz Maitê Proença 
com a autoficção “O Pior de 
mim”. A transmissão acontece 
às 19h, pelo Youtube. 

O grupo recifense Ma-
giluth também realiza, neste 
domingo, “Tudo que Coube 
numa VHS”, um experimento 
sensorial criado durante a 
pandemia que utiliza ferra-
mentas como telefone, What-
sApp e redes sociais e que 

conduz o público pelas re-
cordações de um personagem 
sobre um relacionamento. As 
inscrições são pelo Instagram 
da companhia (@magiluth).

Já a exposição “Palavras 
Compartilhadas”, da artista 
visual Rosana Ricalde, estará 
em cartaz a partir do dia 20. A 
mostra, cujas peças apresen-
tam a poética existente entre 
as formas literária e visual das 
palavras, também poderá ser 
“visitada” por meio de um 
tour virtual disponível no site 
do Sesc RJ. Live será transmi-
tida pelo Youtube. 

A programação comple-
ta pode ser conferida no 
site www.sescrio.org.br. 

A autoficção 
“O pior de 
mim” será 
transmitida, 
neste domingo, 
pelo Youtube

‘Dez por Dez’ 
até o dia 21
Até o dia 21, o Teatro Unimed 
apresenta a temporada do 
espetáculo “Dez por Dez”, 
podendo ser visto gratui-
tamente no site www.tea-
trounimed.com.br. Projeto é 
uma coleção de monólogos 
escritos pelo cineasta e dra-
maturgo Neil LaBute. Com 
adaptação dos Irmãos Leme, 
as dez histórias de dez minu-
tos cada reúnem dez atores 
que dão vida a personagens 
homens e mulheres dos 20 
aos 60 anos.

Mú Carvalho
PEÇAS – Está em cartaz o 3° Anima Praça - Festival 
de Formas Animadas com espetáculos de várias 
regiões e tem as formas animadas como instru-
mento de manifestação artística. Evento, online, 
acontece até o dia 30. Onde: Youtube.

FESTIVAL – Até o dia 31 estão abertas as inscrições 
para a 14ª edição do Festival da Canção Aliança 
Francesa 2021. O concurso é nacional, gratuito 
e aberto a cantores amadores e profissionais. 
Informações: http://festivaldacancaoaf.com.br. 

ARTE – Funarte e UFRJ lançam “Festival Arte de 
Toda Gente”, no dia 21. Evento promove oficinas, 
mostras e apresentações com professores e artis-
tas de todo o Brasil. 

Divulgação

A atriz Maitê Proença entra em cena às 19h. O público pode conferir a programação, que vai até o dia 25, no site

Martin Ogolter/Divulgação

O pianista, compositor e cantor Mú Carvalho 
lança novo disco solo, “Alegrias de Quintal”, 
disponível nas plataformas digitais. Integrante 
do grupo A Cor do Som e sucesso em composi-
ções de trilhas para novelas e cinema, Mú traz 
no novo CD músicas inéditas e regravações.

Divulgação

O ator Ícaro Silva interpreta um dos personagens na faixa dos 30 anos


