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Soluções para o futuro 
já são alma do negócio
Estudo identifica iniciativas com preocupação ambiental em 17 municípios da área da Baía

EMPREENDEDORISMO SUSTENTÁVEL

Intestino preso, 
um problema 
frequente
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Construção de
comunidade 
sem fronteiras
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António Montenegro Fiúza

Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

Fiscalização na 
rede de esgoto 
da R. Oceânica
Em seis meses de atividades 
do programa Ligado na 
Rede, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade (SMARHS), 
mais de mil imóveis já foram 
vistoriados. A iniciativa consiste 
em ações de fiscalização para 
identificar, conscientizar, 
notificar e autuar.
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Fiscalização de ligações clandestinas de esgoto já atingiu mais de mil imóveis em Niterói

Magia do 
circo sem 
sair de casa
20ª edição do Festival 
Mundial de Circo encerra 
a temporada neste 
domingo com atrações 
virtuais, o festival conta 
com espetáculos circenses 
e exposição

MC Carol 
lança 
‘Borogodó’ 
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CULTURA

Antoine Seycha/Divulgação

Espetáculo conta com artistas ex 
integrantes do Circo du Soleil

Itaboraí acelera 
vacinação 
contra covid
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Intervenções avançam em túneis de Niterói
As obras do túnel Roberto Silveira, o primeiro que recebe as melhorias, seguem evoluindo. Os trabalhos da Secretaria Municipal de Conservação 
e Serviços Públicos (Seconser) compreendem ações de limpeza, verificação de estruturas, além de ações pontuais de iluminação em galerias.
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Fla precisa bater 
algoz para subir 
na tabela
Presa fácil para o São Paulo 
nos últimos jogos, time precisa 
derrotar o Tricolor paulista, no 
Rio, para seguir rumo ao G-4.
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Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno Henrique está confirmado no ataque rubro-negro para enfrentar o São Paulo

RICHARD SONSOL

Estímulo 
habitacional 
no Centro

PÁG. 4

SG realiza obras 
para melhorar
o trânsito
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Vasco descarta 
retorno de Diego 
Souza ao clube
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CARTA DO LEITOR

Seleção Feminina
Depois de anos batendo na trave, acredito que esse é o 
ano da Seleção Brasileira de futebol feminino conquistar 
o ouro nas olimpíadas. Temos uma treinadora experiente, 
um time arrumado e mais cascudo. Tenho certeza que 
dessa vez não escapa. Só espero não bater de frente com 
os EUA.
Igor Motta

Ônibus lotados
Depois de um período mais tranquilo para usar os trans-
portes coletivos, estou percebendo uma lotação maior dos 
ônibus em Niterói. Ontem sofri na volta para casa ao pegar 
o 49, sentido Fonseca. Além da demora, precisei ficar em 
pé no ônibus cheio de gente. Hora de aumentar a frota.
Isabela Carneiro
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

OAB na campanha 
do agasalho
A OAB Niterói, presidida por 
Claudio Vianna, participa da 
sexta edição da Campanha 
Calor Humano, promovida 
pela Caarj. A ação tem o obje-
tivo de mover uma rede de so-
lidariedade entre a advocacia, 
visando ajudar as pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
na comunidade local. Criada 
em 2015, a campanha consis-
te na arrecadação de roupas, 
agasalhos e cobertores. As 
doações são encaminhadas a 
instituições filantrópicas de 
acolhimento da região. Em 
Niterói, quem receberá os do-
nativos será o projeto social 
Rota do bem @rotadobem. 

A caixa para recolhimento 
encontra-se no térreo da sede 
da entidade, na Av. Amaral 
Peixoto, 507, Centro. As doa-
ções podem ser feitas até 30 
de julho. 

“A OAB Niterói está sempre 
atenta e contribuindo com as 
campanhas que visam o fim 
social. Parabéns à Caarj”, des-
taca Claudio Vianna. 

Vermelhinhas movimentam Maricá

A inauguração de mais uma 
estação das bikes compar-
tilhadas vermelhinhas no 
início da última semana, na 
Praça do Barroco, principal 
polo econômico de Itaipua-
çu, já mostra os efeitos posi-
tivos à população em pou-

Divulgação

cos dias de operação. Além 
de completar a integração 
entre pontos estratégicos 
do distrito, as bikes aumen-
taram o fluxo de pessoas na 
região, beneficiando os es-
tabelecimentos comerciais 
presentes no entorno.

Itaboraí acelera vacinação
Com o objetivo de ampliar 
a vacinação no município, 
a Prefeitura de Itaboraí an-
tecipará o calendário nesta 
reta final do mês de julho 
para atender pessoas de até 
29 anos. Além disso, o nú-
mero de polos de vacinação 
também será ampliado de 
16 para 22 unidades, levando 
a campanha de imunização 
para mais áreas da cidade.

A decisão foi tomada pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SEMSA) após avaliar o 
andamento do cronograma 
vacinal no município. Essa 
reavaliação é feita semanal-
mente para estudar a possibi-
lidade de promover antecipa-
ções das faixas etárias. Cabe 
ressaltar que o planejamento 
será mantido enquanto dura-
rem as doses de vacina envia-
das pelo Ministério da Saúde.

“Com um planejamento 
responsável e cuidadoso, já 
conseguimos que mais de 55% 
do público-alvo da vacinação 
garantisse, ao menos, a pri-
meira dose da vacina contra a 
doença. Queremos continuar 
ampliando o calendário para 
abranger cada vez mais cida-
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Decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde após avaliar o andamento do cronograma vacinal no município

‘Aquece SG’ 
é prorrogada
A Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de As-
sistência Social, prorrogou 
até o dia 19 de agosto a cam-
panha “Aquece São Gonçalo”. 
A ação, que teve início em 
17 de junho e terminaria na 
última quinta-feira, dia 22, foi 
estendida após uma grande 
adesão da população de São 
Gonçalo. O objetivo é pro-
mover proteção às pessoas 
que estejam em situação de 
rua ou vivam em extrema 
vulnerabilidade social com 
a doação de novos agasalhos 
durante o inverno.

Desde o início da cam-
panha já foram realizadas 
várias ações nos principais 
pontos da cidade, como no 
Alcântara, Praça Zé Garoto, 
Praça Dr. Luiz Palmier, Neves, 
Colubandê, entre outras loca-
lidades do município. 

dãos de Itaboraí”, destacou o 
superintendente de Vigilância 
em Saúde, Renato Botticini. 
Para garantir a imunização, 
é necessário que o mora-
dor itaboraiense apresente 
comprovante de residên-
cia e documento de identi-
ficação com foto, além do 

Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) ou cartão do SUS.  

O calendário fica assim:
Segunda-feira (26/07) - 

população geral a partir de 
33 anos

Terça-feira (27/07) - popu-
lação geral a partir de 32 anos

Quarta-feira (28/07) - po-
pulação geral a partir de 31 
anos

Quinta-feira (29/07) - po-
pulação geral a partir de 30 
anos

Sexta-feira (30/07) - po-
pulação geral a partir de  
29 anos. 

Chamamento para 
creches em SG

Ônibus gratuito 
em Itaboraí

A Prefeitura de São Gonçalo, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção, está realizando um chama-
mento público para credenciar 
creches que queiram firmar 
parceria para atendimento da 
Educação Infantil. O objetivo 
é renovar os convênios e pro-
mover novas parcerias com o 
propósito de ampliar o número 
de vagas para alunos da rede 
pública municipal de ensino. 
Hoje são atendidas cerca de 
2.300 crianças; o número de 
vagas poderá chegar a até 4 mil. 

As instituições interessadas, 
devem apresentar, até o dia 23 
de agosto, na Subsecretaria de 
Creches Conveniadas, na sede 
da Secretaria de Educação, a 
proposta contendo o plano de 
trabalho e os demais documen-
tos exigidos conforme o edital. 
A Secretaria fica localizada na 
Rua Uriscina Vargas, nº 36 – 
Mutondo.

Além de ampliar o número 
de vagas na rede, o documento 
também visa adotar proce-
dimentos claros, objetivos e 
simplificados a fim de orientar 
os interessados e facilitar a 
execução da parceria, com 
transparência no atendimento 
as crianças.

Os interessados podem 
acompanhar o edital através 
do link

https://servicos.saogoncalo.
rj.gov.br/diario/2021_07_22.pdf

Boa notícia para população, a 
Prefeitura de Itaboraí ganhou 
o aval da Câmara de Verea-
dores para criar a Autarquia 
Municipal de Transportes Pú-
blicos em Itaboraí (Transita) 
que irá administrar os ônibus 
gratuito do município.

Os parlamentares da Casa 
Legislativa aprovaram por 
unanimidade, durante sessão 
extraordinária, a proposta do 
Executivo para criar empresa 
municipal responsável pela 
frota. 

Niterói: mais adolescentes vacinados

A Prefeitura de Niterói vai 
concluir o calendário de 
vacinação contra a Covid-19 
dos adolescentes com co-
morbidades e deficiência 
permanente na próxima 
semana. Na segunda-feira 
(26), será a vez dos jovens 

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

com 15 anos, diminuindo 
uma idade por dia. A imuni-
zação, realizada com a Pfizer, 
está disponível na Policlínica 
Carlos Antônio Silva, em São 
Lourenço, e no drive thru do 
Campus do Gragoatá, em 
São Domingos.

Panorama RJPanorama RJ

Negócios já são voltados para 
soluções de impacto ambiental
O 1º Mapa de Negócios Sus-
tentáveis da Baía de Guana-
bara identificou 69 empreen-
dimentos que promovem 
soluções de impacto so-
cioambiental positivo em 17 
municípios da região. O es-
tudo apresenta as principais 
características do empreen-
dedorismo de impacto para 
a conservação da biodiver-
sidade, segurança hídrica e 
resiliência costeiro-marinha 
em toda a região hidrográ-
fica da Baía de Guanabara. 
A iniciativa é da Fundação 
Grupo Boticário de Proteção 
à Natureza, em parceria com 
a Firjan, o Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea), o Insti-
tuto humanize e o Sebrae-RJ.

“Entendemos que o em-
preendedorismo sustentável 
é fundamental para induzir o 
desenvolvimento socioeco-
nômico aliado à conservação 
da natureza. A partir das 
informações sistematizadas 
neste Mapa podemos desen-
volver programas de apoio 
aos negócios em conjunto 
com outras instituições e 
parceiros do território. Nossa 
intenção é fortalecer esses 
negócios, reforçando a lógica 
de que a conservação da bio-

diversidade pode ser com-
preendida também como 
um ativo”, explica Guilherme 
Karam, gerente de Economia 
da Biodiversidade da Funda-
ção Grupo Boticário.

O mapeamento identifi-
cou negócios com atuação 
nos municípios de Belford 
Roxo,  Duque de Caxias, 
Guapimirim, ltaboraí, Magé, 
Mesquita, Nilópolis, Niterói, 
São Gonçalo, São João de 
Meriti, Tanguá, Cachoeiras 
de Macacu, Maricá, Nova 
Iguaçu, Petrópolis, Rio Bo-
nito e Rio de Janeiro. 

“Sabemos que os muni-
cípios que integram a Re-
gião Hidrográfica da Baía de 
Guanabara possuem grandes 
desafios socioeconômicos 
e ambientais, mas também 
existe um grande potencial 
de desenvolvimento e ino-
vação por meio de negócios 
promissores alinhados à 
conservação da biodiversi-
dade”, frisa Karam.

Entre os 69 negócios ma-
peados, 34 são dedicados a 
produtos e serviços susten-
táveis, representando 49% 
da amostra, seguido por 
turismo sustentável (18,8%), 
saneamento (17,4%), agri-

cultura, pecuária e manejo 
florestal sustentável (8,7%) 
e aquicultura, pesca susten-
tável e maricultura (5,8%).

Destaques - Os organi-
zadores do 1º Mapa de Ne-
gócios Sustentáveis da Baía 
de Guanabara escolheram 
três negócios de destaque. 
Além de obterem mais visi-
bilidade para suas ações, os 
empreendedores poderão 
interagir com outros atores 
estratégicos da região e re-
ceber capacitação especia-
lizada. Um dos destaques é 
a Madre Frutos, iniciativa 
do Sinal do Vale, empresa de 
Duque de Caxias que faz o 
manejo sustentável da jaca 
em áreas protegidas por 
meio do processamento da 
fruta e da geração de renda 
para agricultores familiares. 
A proposta do negócio - além 
de contribuir para o controle 
da jaca, espécie invasora,  - é 
desenvolver produtos saudá-
veis orgânicos e regionais de 
maneira que também rege-
nerem e conservem o solo e a 
mata em que são cultivados, 
aproximando ainda os pro-
dutores dos consumidores.

Outro destaque é o e-Tri-
lhas, uma plataforma digital 

(https://etrilhas.com.br) 
que conecta praticantes de 
trilhas ecológicas, gestores 
de unidades de conserva-
ção, guias turísticos e ou-
tros fornecedores da cadeia 
produtiva do entorno, como 
restaurantes e pousadas, por 
exemplo. A proposta é atrair 
novos visitantes para as tri-
lhas, gerando um ambiente 
de colaboração entre todas 
as partes interessadas na 
visitação de áreas naturais, 
contribuindo assim para a 
geração de renda sem colo-
car em risco a conservação 
da natureza.

O terceiro destaque é o 
Action Tratamento de Re-
síduos, negócio que surgiu 
com o objetivo de realizar 
a coleta e o tratamento dos 
resíduos poluentes da água, 
além de fazer o reuso, desti-
nando a água tratada para a 
agricultura orgânica de baixo 
impacto no cultivo de frutas. 
A empresa coleta, transporta 
e destina resíduos poluentes 
de forma legal e responsável 
e atua também com a loca-
ção e a limpeza de banheiros 
químicos. Está presente em 
Duque de Caxias, Cachoeiras 
de Macacu e em Itaboraí.

Região da Baía tem empreendimentos comprometidos com sustentabilidade 
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O Roberto Silveira, o primeiro a ser recuperado, está sendo limpo e terá substituição de 60 luminárias

Reformas nos túneis avançam
As obras no túnel Roberto 
Silveira (Icaraí-São Francisco) 
seguem avançando na Zona 
Sul de Niterói. Além do tra-
balho da Emusa, que prevê 
a recuperação e limpeza das 
abóbadas, a verificação das 
estruturas e a perfuração para 
instalação de grampos tirantes 
com tela e jateamento em con-
creto, a Secretaria Municipal 
de Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconser) também fará 
ações pontuais na iluminação 
da galeria.  

De acordo com a Seconser, 
será feita a substituição de 60 
luminárias que receberão lâm-
padas de LED no túnel Roberto 
Silveira. E no túnel Raul Veiga 
(São Francisco-Icaraí), haverá 
uma melhoria técnica nas 256 
luminárias. Para isso, será feito 
um teste luminotécnico para 
avaliar a quantidade de luz 
que chega às pistas e ajustar 
a potência, medida que con-
tribuirá para acabar com as 
sombras.

“Vamos modernizar a ilu-
minação no túnel Roberto Sil-
veira e no Raul Veiga com me-
lhorias técnicas, em conjunto 
com a obra emergencial”, 
afirma a secretária municipal 
de conservação e Serviços 
Públicos, Dayse Monassa, 
ressaltando que o trabalho no 
túnel inclui, ainda, limpeza e 
melhoria nas paredes e reves-

timentos, reparo nas calçadas 
e no guarda corpo.

As intervenções come-
çaram no dia 19 de julho e, 
com isso, houve alteração no 
trânsito em algumas vias de 
Icaraí. As obras acontecem de 
madrugada e, durante o dia, 
os túneis continuam abertos 
ao trânsito com duas faixas li-
beradas ao tráfego de veículos. 

Somente após o término da 
obra no túnel Roberto Silveira 
será iniciado o trabalho no 
Raul Veiga.

A NitTrans está fazendo 
toda a sinalização e a inter-
dição dos trechos em obras 
e conta com operadores nas 
ruas para orientar os motoris-
tas sobre os desvios necessá-
rios. A interdição do túnel Ro-

berto Silveira acontece entre 
21 horas e 6 horas. Os desvios 
são realizados apenas no horá-
rio da obra, com o objetivo de 
evitar transtornos no trânsito 
durante o dia.

O túnel Roberto Silveira 
é o acesso de quem está em 
Icaraí e deseja seguir para 
São Francisco. A galeria está 
localizada entre a rua Lemos 

Cunha e a Estrada Leopoldo 
Fróes. Durante as obras, o 
desvio do trânsito está sendo 
feito pela Estrada Fróes. Os 
motoristas que estiverem na 
Avenida Jornalista Alberto 
Francisco Torres devem aces-
sar a Estrada Fróes. E para 
quem estiver na Rua Joaquim 
Távora e adjacências, é preciso 
retornar na Rua Lemos Cunha, 
que está operando em mão 
dupla, e seguir para a Avenida 
Ary Parreiras. 

“Operadores da NitTrans 
estarão posicionados em pon-
tos estratégicos para garantir 
a fluidez do trânsito durante 
todo o período de obras. Du-
rante o dia, será feita fiscaliza-
ção para garantir a proibição 
de estacionamento na Estrada 
Fróes”, explica o presidente 
da NitTrans, Gilson Souza, 
ressaltando que as interdi-
ções e desvios são monitora-
dos pelo Centro de Controle 
Operacional, em apoio aos 50 
operadores que trabalham na 

operação.
O presidente da Emusa, 

Paulo César Carrera, enfatiza 
que a previsão é que todo o 
trabalho seja feito em cinco 
meses. No túnel Roberto Sil-
veira, a expectativa é que as 
equipes realizem os serviços 
em um período de até dois 
meses. Terminando esta gale-
ria, será iniciada a intervenção 
no Raul Veiga, que deve durar 
aproximadamente de três a 
quatro meses.

Quando as obras come-
çarem no túnel Raul Veiga, 
que está localizado entre as 
Avenidas Quintino Bocaiúva 
e Roberto Silveira, e é o acesso 
para os motoristas que estão 
em São Francisco e seguem em 
direção a Icaraí, o desvio será 
feito com a implantação de fai-
xa 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 reversível 
sentido túnel Roberto Silveira. 
Aqueles que estiverem na Rua 
Presidente Roosevelt deverão 
seguir até acessar a faixa re-
versível 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.

Teste de 
luminosidade 
será realizado 
para avaliar 
quantidade de 
luz nas pistas

Leonardo Simplício/Prefeitura de Niterói

Intervenções no Túnel Roberto Silveira ocasionaram mudanças no trânsito. Operadores da NitTrans orientam motoristas

CEU Ismael Silva 
reabre em Jurujuba
O Centro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU) Ismael 
Silva, em Jurujuba, será rea-
berto nesta terça-feira (27) 
com uma série de atividades 
esportivas e culturais para 
os alunos do projeto e o 
público em geral. O espaço, 
administrado pela Adminis-
tração Regional de Jurujuba, 
em parceria com a Secreta-
ria Municipal das Culturas 
e a Fundação de Arte de 
Niterói (FAN), passou por 
uma reforma e será reinau-
gurado seguindo todos os 
protocolos sanitários contra 
a Covid-19, como controle 
de acesso, aferição de tem-
peratura, oferta de álcool 
em gel e uso obrigatório de 
máscaras.

“É uma grande alegria 
poder anunciar a reabertura 
do Centro de Artes e Espor-
tes Unificados de Jurujuba. 
O CEU, muito importante 
para a região e para a cidade, 
oferece atividades de futsal, 
capoeira, ballet, skate e hip 
hop. Ainda conta com uma 
biblioteca e contação de his-
tórias. O Centro é um espaço 
múltiplo que integra Educa-
ção, Cultura e Esporte para 

os niteroienses, principal-
mente, para os moradores 
de Jurujuba”, explica Marcos 
Sabino, presidente da FAN.

A reabertura será às 9h. 
Entre as atividades, haverá 
contação de histórias para 
crianças com a equipe da bi-
blioteca do CEU e atividades 
de futsal, capoeira, ballet, 
skate e hip hop. 

“As atividades de Cultura 
Comunitária são muito im-
portantes e, neste processo 
de transição gradual para o 
novo normal, a oferta de ser-
viços públicos de qualidade, 
na ponta, para as pessoas de 
Niterói, é essencial. O CEU 
de Jurujuba é um equipa-
mento fundamental para 
reafirmar a Cultura como 
Direito. Estamos muito ani-
mados com a programação 
e trabalho à frente”, disse 
Leonardo Giordano, secretá-
rio municipal das Culturas.

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Mesas e cadeiras e brinquedos para as crianças: mais convivência familiar

Sapê: Fazendinha já conta com 
nova área de esportes e lazer

As obras de uma área de lazer 
na comunidade da Fazendi-
nha, no Sapê, região de Pen-
dotiba, foram entregues na 
última semana. O novo espaço 
conta com campo de futebol 
com alambrado e vestiários, 
academia da terceira idade, 
churrasqueira, mesas e cadei-
ras e iluminação.

O prefeito Axel Grael con-
versou com os moradores e 
destacou que a Prefeitura vai 
continuar trabalhando para 
ampliar a infraestrutura na 
região.

“Entregamos esse espaço 
importante para a comunida-
de, todo revitalizado, e vamos 
continuar trazendo obras de 
infraestrutura para a região 
de Pendotiba. A drenagem e 
pavimentação já estão entre as 
prioridades”, afirmou.

Axel Grael ressaltou que, 
por um ano e meio, durante 
a pandemia, a Prefeitura de 
Niterói fez um grande esforço 
para manter programas so-

ciais e econômicos de apoio à 
população e deu continuidade 
às obras.

“Nenhuma outra cidade fez 
o que Niterói fez. Seguiremos 
focados no grande desafio de 
superar esta crise, sem dei-
xar de olhar para os demais 
anseios da população. Vamos 

continuar avançando com as 
melhorias, num novo ciclo de 
investimentos para as comu-
nidades e regiões que mais 
precisam”, pontuou.

O presidente da Associação 
de Moradores da Fazendinha, 
Marcelo de Azevedo Dias, e o 
vice-presidente, Thiago Costa 

dos Santos, falaram da impor-
tância do novo espaço para a 
comunidade.

“Nós estamos muito felizes 
com esse espaço. Nossas crian-
ças poderão praticar esportes, 
como futebol, capoeira, cara-
tê e jiu jitsu”, disse Marcelo. 
“Agora temos um espaço de 
lazer para atender nossa co-
munidade e vamos nos unir 
para cuidar muito bem dele”, 
acrescentou Thiago.

Morador da Fazendinha 
desde que nasceu, Thales Pe-
reira dos Santos, de 22 anos, 
participou da abertura do 
campo de futebol e come-
morou a conquista do novo 
espaço.

“Antes, as crianças jogavam 
bola na rua, não tinham onde 
brincar. A Prefeitura criou esse 
espaço, que atende as crianças 
e jovens e também aos idosos, 
com a área para exercícios, es-
paço de integração entre todos. 
Essa obra trouxe alegria para a 
nossa comunidade”, afirmou.

Comunidade da região de Pendotiba recebeu equipamentos esta semana

Construções que não estavam ligadas à rede de esgotos foram notificadas para se regularizar em até 60 dias
Mais de mil imóveis são fiscalizados
Em seis meses de atividades 
do programa Ligado na Rede, 
desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Susten-
tabilidade (SMARHS), mais 
de mil imóveis já foram vis-
toriados. A iniciativa consiste 
em ações de fiscalização para 
identificar, conscientizar, 
notificar e, em último caso, 
autuar imóveis que não este-
jam ligados à rede de esgoto 
de Niterói.

Desde 19 de janeiro, as 
vistorias estão concentradas 
nas residências localizadas 
nos bairros da Região Oceâ-
nica que formam a bacia do 
Santo Antônio e também na 
região que vai do Tibau até 
o canal do Camboatá, num 
total de 1.155 residências 
fiscalizadas.

Na Bacia do Santo Antô-
nio, as equipes constataram 
que 449 imóveis estavam 
ligados à rede de esgoto e 50 
imóveis estavam irregulares. 
Já no Tibau-Camboatá fo-
ram encontradas 208 casas 
em situação regular e 3 não 
ligadas. Todos os imóveis que 
não estavam ligados foram 
notificados a fazerem a liga-
ção no prazo de 60 dias.

Os donos de 445 residên-
cias, nas duas áreas, não es-
tavam em casa no momento 
da fiscalização. Nestes casos, 
os fiscais seguem um crono-
grama de visitas nos fins de 
semana.

A meta neste ano é que 
o programa Ligado na Rede 
priorize a fiscalização nas 
principais bacias que des-
pejam efluentes no sistema 

lagunar da Região Oceânica.
De 2016 a 2020, as fis-

calizações aconteciam no 
âmbito do programa estadual 

Se Liga, que contava também 
com a participação do Inea. A 
partir deste ano, o programa 
passou a ser desenvolvido 

com periodicidade semanal 
pela gestão municipal de Ni-
terói, com o nome de Ligado 
na Rede, em parceria com a 
Águas de Niterói.

“É importante reforçar 
que a meta da secretaria é 
a continuidade regular do 
projeto. Ou seja, manuten-
ção semanal das vistorias, 
contando com o apoio da 
Águas de Niterói, em função 
da importância de garantir 
a ligação dos imóveis à rede 
de esgoto para a proteção das 
lagoas de Niterói”, explica o 
secretário municipal de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade, Rafael 
Robertson.

De acordo com um estudo 
do Instituto Trata Brasil, a 
cada R$ 1 gasto em sanea-
mento, R$ 4 são economiza-

dos na saúde.
“Essa é a importância da 

ligação das casas à rede de 
esgoto: garantir a salubrida-
de do nosso meio ambiente 
e também a saúde da po-
pulação. Colabora com o 
saneamento básico e com 
a limpeza das lagoas, na 
garantia da manutenção de 
uma água limpa e saudável 
para a população”, afirma 
Robertson.

Entre as 
atividades, 
haverá contação 
de histórias 

            Divulgação/Prefeitura de Niterói                        

A meta neste ano é que o programa Ligado na Rede priorize as bacias da RO

Os donos de 
445 residências 
não estavam 
em casa no 
momento da 
fiscalização



Cidades4 Domingo,  25, e segunda-feira, 26/7/2021ofluminense.com.br

tação da Estrada do Rubião e 
atender a um pedido antigo 
da população. Essa ação vai 
garantir melhores condi-
ções de acessibilidade para 
os moradores, pedestres e 
motoristas, além de ajudar 
na escoamento da produção 
agrícola. Nossa meta é aten-
der as áreas rurais de todos 
os distritos”, disse.

O trabalho de pavimen-
tação da Serra do Piloto está 
sendo realizado sem custos 
para a prefeitura. Todo o 
material empregado na ação 
foi doado pela empresa pri-
vada Harsco Environmental, 
através de uma parceria com 
a Secretaria de Agricultura 
e Pesca. Segundo o secre-
tário da pasta, Roberto Cé-

Lei permite reconversão de escritórios 
em moradias no Centro de Niterói

Richard Sonsol*

Morar no Centro da cidade em 
qualquer parte do mundo é estar 

próximo de tudo. Em Niterói 
não é diferente. Afinal, é no 
Centro que as coisas acontecem. 
Entre outras tantas notícias 
positivas da cidade, destaca-se 
a lei de estímulo habitacional 
recém-sancionada pelo pre-
feito Axel Grael, que permite a 
requalificação e reconversão em 
moradia de imóveis comerciais 
antigos ou prédios inacabados, 
por meio do retrofit. 

Revitalizar construções não 
é uma novidade, mas é uma 
possibilidade que chega em 
boa hora ao Centro de Niterói. 
O retrofit é uma técnica de en-
genharia surgida na Europa. É 
uma intervenção que vai além 
de uma reforma, porque acres-
centa ao projeto equipamentos 
modernos que proporcionam 
bem-estar e segurança para 

a utilização do espaço como 
moradia ou mista, gerando 
uma nova função para a 
sociedade.

A Lei nº 3608, co-
nhecida como a 
Lei do Retrofit, vai 
atrair novos in-
vestimentos para 
a região central 
da cidade, não só 
do setor imobiliá-
rio, mas de diver-
sos segmentos da 
economia. O au-
mento na oferta 
de moradia – com 
a reconversão e 
lançamentos de novas 
plantas - vai atrair mais 
residentes. 

São muitas as vantagens de 

morar no Centro e uma delas é 
a mobilidade. Não é preciso 

ter carro próprio. É possí-
vel fazer tudo a pé ou de 
bicicleta, até mesmo ir ao 

trabalho. Serviços e 
comércio estão na 
porta de casa. Para 
se deslocar tem ôni-
bus, barca e táxi. É 
tudo prático.

Durante o dia, as 
ruas têm vida. À noi-
te, a sensação de in-
segurança e abando-
no acaba deixando 
as ruas mais vazias. 
Mas a característica 

de bairro de passagem 
vai ficar para trás com 
investimentos dos setores 
público e privado, criando 

novos pontos de convivência 

social. A falta de segurança será 
substituída por vitalidade cultu-
ral e urbana com a chegada de 
mais moradores.

A demanda por moradia no 
Centro de Niterói vem aumen-
tando. O bairro oferece total 
infraestrutura. O primeiro passo 
para quem vai comprar um imó-
vel é cercar-se de consultoria 
de quem entende do assunto. 
Procurar um dos associados da 
ADEMI-Niterói é garantir tran-
quilidade na hora de concluir o 
negócio.

Revitalizar 
construções 

não é novidade, 
mas é uma 

possibilidade 
que chega em 
boa hora ao 

Centro de Niterói

OPINIÃO

*Richard Sonsol
Presidente da ADEMI-Niterói

Importantes vias para escoamento do tráfego passam por recapeamento. Revitalização inclui calçadas

SG: obras para melhorar trânsito
A Prefeitura de São Gonçalo 
realiza duas frentes simultâ-
neas de pavimentação que 
irão contemplar importantes 
vias de tráfego do muni-
cípio. O recapeamento da 
Avenida Jornalista Roberto 
Marinho está próximo à sua 
conclusão, enquanto na Rua 
Salvatori está acontecendo 
no Colubandê e na Água 
Mineral.

As obras, que começa-
ram em abril na Avenida 
Humberto de Alencar Cas-
telo Branco (antiga Avenida 
Edson) e Avenida Jornalista 
Roberto Marinho (antiga 
Avenida Maricá), viabiliza-
das graças a uma parceria 
com Departamento de Estra-
das de Rodagem do Rio de Ja-
neiro (DER-RJ), tem poucos 
metros a serem concluídos 
até o Alcântara, percorrendo 
os bairros de Santa Catarina, 
Lindo Parque, Rocha, Galo 

Branco, Colubandê e Jardim 
Alcântara.

A pavimentação também 
vem sendo realizada na Rua 
Salvatori, uma das vias mais 
importantes do município. 
As equipes da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
realizam trabalho de fresa-
gem na via. As intervenções 
tiveram início no bairro Co-
lubandê, próximo ao fó-
rum,!e já estão chegando 
ao bairro Água Mineral.  O 
recapeamento será feito até 
o Rocha. Serão pouco mais 
de cinco quilômetros de as-
falto novo.

Agentes da Guarda Muni-
cipal orientam o trânsito na 
Rua Salvatori, operando no 
esquema siga-pare, enquan-
to as máquinas e operários 
atuam em metade da pista, 
no sentido Colubandê.  Na 
última semana, o trabalho de 
remoção do asfalto antigo foi 

provocados pelas obras, a 
Prefeitura lembra que as 
intervenções irão melhorar 
o fluxo viário e orienta os 
motoristas para, se possível, 
evitar utilizar a via. 

Revitalização - Junto com 
as obras de recapeamento, 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano também 
vem cuidando das calçadas 
na Rua Salvatori. Na altura 
do número 296, uma revita-
lização vem sendo realizada, 
com a construção de três 
canteiros e novas calçadas 
em uma área onde era rea-
lizado despejo irregular de 
lixo. Em breve, o local será 
repaginado com interven-
ções de paisagismo.  A pre-
feitura também instalou 
uma placa para conscienti-
zar a população quanto ao 
descarte irregular de lixo no  
local.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de SG

Na Rua Salvatori, área que era usada para despejo irregular de lixo ganha novas calçadas e canteiros para paisagismo

Itaipuaçu já tem 
Maricá Rotativo
 O sistema Maricá Rotativo, de 
estacionamento regulamen-
tado, já está em funciona-
mento na Orla de Itaipuaçu, 
no trecho revitalizado entre 
a Avenida Zumbi dos Pal-
mares (Avenida 1) e a Rua 
53. O sistema funciona de 
domingo a domingo, com 
360 vagas disponíveis das 7h 
às 21h, pelo valor único de R$ 
5, pagos através do aplicativo 
Maricá Rotativo, no site e nos 
pontos de venda - com três já 
em funcionamento no trecho, 
no Quiosque Sobre as Ondas, 
Restaurante Mare Nostro e no 
Terraço Bar. 

Além disso, é possível 
efetuar o pagamento com os 
agentes de campo por meio 
de cartões de débito e crédi-
to, com a fiscalização do uso 
das vagas feitas por veículo 
de videomonitoramento e 

pelos agentes.
De acordo com o superin-

tendente comercial do Maricá 
Rotativo, Eduardo Imbrósio, o 
sistema ajuda a democratizar 
o uso das vagas públicas e 
aumenta a fluidez do trânsito.

“Já fazíamos essa ativi-
dade na região central da 
cidade e na orla da Barra de 
Maricá, então essa fase está 
sendo mais tranquila pelo 
sistema não ser mais uma 
novidade. Muitos usuários 
daqui já utilizam o Rotativo 
em outros pontos do municí-
pio, entendem a importância 
e vemos uma receptividade 
muito boa, com grande parte 
enxergando a iniciativa como 
uma ferramenta para trazer 
ordenamento ao trânsito e, 
principalmente, por trazer 
igualdade de direitos na uti-
lização das vagas”, afirmou.

Pavimentação na Estrada do Rubião será executado em três etapas

Jonathan Abade/Prefeitura de Mangaratiba

realizado até o bairro Água 
Mineral. A Guarda também 
atua na Avenida Jornalista 

Roberto Marinho, que segue 
com tráfego em meia pista, 
com as intervenções acon-

tecendo na pista da direita, 
sentido Alcântara.

Ciente dos transtornos 

Mangaratiba: pavimentação de 
vias rurais começa pelo Rubião

A Prefeitura de Mangaratiba 
deu início na última semana 
ao projeto de pavimentação 
das estradas rurais do mu-
nicípio e o primeiro local 
beneficiado é a Estrada do 
Rubião, na Serra do Piloto. A 
melhoria, realizada através 
da parceria das secretarias de 
Governo, Serviços Públicos 
e de Agricultura e Pesca, vai 
atender toda a extensão da 
via, além de outras estradas 
vicinais da cidade.

O trabalho de recuperação 
da Estrada do Rubião está 
sendo elaborado em três eta-
pas. A primeira consiste no 
nivelamento e preparação do 
trecho, o que é feito com uma 
máquina de terraplanagem. 
A segunda inclui a aplicação 
do pavimento neobrita, um 
agregado siderúrgico ecoló-
gico de alta durabilidade. E, 
por fim, a compactação do 
pavimento com maquinário 
especial. 

O secretário de Governo, 
Finanças e Planejamento de 
Mangaratiba, Luiz Cláudio 
Ribeiro, explica a importân-
cia da intervenção. 

“Estamos muito satisfeitos 
em poder iniciar a pavimen-

sar Oliveira, o material será 
suficiente para pavimentar 
aproximadamente 100 qui-
lômetros de vias. 

Nesta semana a Secretaria 
de Serviços Públicos vai dis-
ponibilizar mais maquinários 
para agilizar o serviço no 
Rubião. 

“Vamos fazer uma força-
-tarefa para poder ampliar 
o mais rápido possível a pa-
vimentação da Estrada do 
Rubião e depois poder levar 
o projeto para outras vias da 
cidade”.

Solicitações da popula-
ção - Nesta fase do projeto 
de pavimentação, segundo 
a prefeitura, a iniciativa vai 
contemplar apenas as es-
tradas rurais do município. 
Os moradores que quiserem 
indicar vias para serem bene-
ficiadas com a pavimentação, 
devem procurar a sede da 
Secretaria de Agricultura e 
Pesca, na Av. Vereador Cé-
lio Lopes, 61, e apresentar 
comprovante de endereço  
e uma foto da rua em que 
reside. 

O atendimento será de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h.

Estrada, na Serra do Piloto, será recuperada através de parceria com empresa

Evelen Gouvêa/Prefeitura de Maricá

O sistema Maricá Rotativo na orla de Itaipuaçu tem preço único de R$ 5

Divulgação



5Domingo,  25, e segunda-feira, 26/7/2021 ofluminense.com.br

Intestino preso, um problema bem frequente
Por professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

A constipação (intestino 
preso) continua sendo uma 
queixa frequente em nossa 
população. A patogênese da 
constipação intestinal é mul-
tifatorial, com uma predispo-
sição genética, relacionada 
também ao status socioeco-
nômico, com o baixo consu-
mo de fibras, a falta de inges-
tão adequada de líquidos, pela 
falta de mobilidade intesti-
nal adequada, distúrbios no 
equilíbrio hormonal, efeitos 
colaterais do uso de medica-
mentos ou por alterações na 
anatomia do organismo.

Pode ocorrer por distúr-
bios da motilidade intestinal, 
por uma obstrução mecânica, 
por distúrbios do mecanismo 
de evacuar ou por uma impac-
tação de fezes.

Algumas drogas podem 
provocar constipação como o 
uso de alguns medicamentos, 
como anti convulsivantes, 
anestésicos, anticolinérgicos, 
antidepressivos, dentre outros 
medicamentos.

Algumas alterações ana-
tômicas também levam a 
constipação com sintomas 
que aparecem desde o nas-
cimento, devido a uma má 
formação anorretal, como a 
presença do ânus anterior, 
a não perfuração anal, ou 
o ânus ectópico, localizado 
em posição anômala. A au-
sência de algumas células 
ganglionares que permitiriam 
a movimentação normal do 
intestino, também podem 
provocar essa alteração.

Quando ocorre a presença 
de fissuras ou dermatite na 
região peri anal também po-
dem dificultar a eliminação 
das fezes.

Geralmente ocorre um in-
tervalo maior entre as evacua-
ções, com eliminação de fezes 
duras, que geram dificuldade 
ou dor na hora de evacuar, 
com eliminação esporádica 
de fezes muito calibrosas que 

chegam a entupir o vaso sa-
nitário ou até uma frequência 
de evacuações inferior a 3 por 
semana, exceto as crianças 
em aleitamento materno, que 
apresentam características 
diferentes pela absorção e 
caracterização diferenciada 

do aleitamento materno.
 Pode ocorrer a retenção 

fecal funcional, caracterizada 
por repetidas tentativas para 
evitar a defecação, relaciona-
da com o medo da dor durante 
a evacuação. Há evacuações 
de grande calibre, menos que 

duas vezes por semana, po-
dendo apresentar além disso, 
um escape involuntário de 
fezes líquidas que ultrapas-
sam aquela impactação fecal, 
sujando a calça ou a cueca, 
sendo involuntário.

Pode ter associação com 

irritabilidade, cólicas abdo-
minais, redução do apetite e 
saciedade precoce.

A constipação funcional 
(sem evidências de causas pa-
tológicas) ocorre quando gera 
evacuações dolorosas, com 
resultante retenção voluntária 

de fezes, ou quando se obser-
va um predomínio de ondas 
intestinais lentas, podendo 
provocar o acúmulo de fezes.

Alguns distúrbios do me-
canismo de evacuar ocorrem 
por interferência na contração 
dos músculos voluntários da 
defecação, como no hipoti-
reoidismo, na síndrome de 
Prune Belly, também denomi-
nada de abdome em ameixa, 
na ou paralisia cerebral, 

Importante lembrar que 
um suporte adequado para os 
pés é necessário para uma boa 
prensa abdominal para ajudar 
na eliminação das fezes.

Um adulto necessita inge-
rir em média 25g/dia de fibra 
e no mínimo 2 litros de água 
por dia, podendo em algumas 
situações ser necessário, uma 
ingesta maior. Portanto toda 
vez que tivermos alteração na 
ingesta destes teremos altera-
ção do nosso ritmo intestinal 
e poderemos desenvolver 
constipação intestinal.

Erro dietético - Como o 
excesso de leite pode provocar 
constipação, a pouca ingestão 
de líquidos e a alimentação 
com poucas fibras influen-
ciam no mecanismo do ato de 
evacuar promovendo a consti-
pação. A falta de atividade físi-
ca, também pode exercer o seu  
papel em agravar a consti-
pação.

Algumas medidas como 
mudanças na rotina ou na 
dieta, a ingestão de bastante 
líquidos, evitar alimentos 
constipantes e preferir ali-
mentos que facilitem o trân-
sito intestinal, além de ter 
disponibilidade de banheiros, 
e apoio para os pés devem 
ser tomadas, para evitar o 
adiamento da defecação, que 
podem tornar as fezes mais 
endurecidas e mais difíceis de 
serem eliminadas. 

A atividade física sempre 
deve ser estimulada!

Autismo: Niterói tem 
centro especializado
Um dos principais centros de 
referência para tratamento do 
Transtorno do Espectro Autista 
da América Latina, chegou a 
Niterói.>>O casal Marcelo e 
Bianca Amaral, pais de dois 
meninos autistas e sócios da 
Instituto Priorit, se uniu à 
Renata Costa, fonoaudióloga 
especializada em Psicomo-
tricidade, Saúde Mental da 
infância e do Adolescente, 
mestranda da UFF em Diver-
sidade e Inclusão, e integrante 
do Instituto Priorit desde a sua 
fundação, para a abertura da 
unidade.

“Eu e minha esposa não 
temos formação na área. Eu 
sou publicitário e atuei no 
segmento por mais de 20 anos. 
Minha esposa, Bianca, é far-
macêutica industrial de forma-
ção, trabalhou 12 anos na área 
de saúde, mas nos últimos 14 
anos atuou como empresária 
em diversos segmentos. Com 
isso, unimos a nossa sensi-
bilidade de pais com filhos 
autistas, com a minha visão es-
tratégica e de marketing, com a 
experiência administrativa da 
minha esposa, junto com todo 
o know-how técnico da Rena-
ta”, conta Marcelo Amaral.

O Instituto Priorit, que tem 
duas unidades no Rio de Ja-
neiro, uma em Copacabana 
e outra na Barra e 13 anos de 
experiência e metodologia 
exclusiva, tem o objetivo de 
oferecer tratamento multidis-
ciplinar com uma metodologia 
transdisciplinar, num mesmo 
espaço, de forma a otimizar 
e potencializar os resultados 

terapêuticos em crianças com 
TEA (transtornos do espectro 
autista), TDAH (transtorno do 
déficit de atenção e hiperati-
vidade) e outros Transtornos 
do Desenvolvimento, prio-
rizando as metas e objetivos 
unificados, através de Terapias 
Individuais e Atividades de 
Grupo, acolhimento e orien-
tação à Família, à Escola e ao 
Mediador Escolar.

Com metodologia própria 
e de referência no país, o ins-
tituto oferece também opções 
para trabalho das questões 
motoras e as habilidades so-
ciais, com uma proposta lúdi-
ca, para aumentar o interesse e, 
consequentemente, a resposta 
das crianças e adolescentes. 
Atividades como capoeira, 
psicomotricidade, judô, yoga, 
música, teatro, dança e habi-
lidades sociais, realizadas em 
pequenos grupos, podem fazer 
parte do programa individual 
de intervenção.

Pixabay

Constipação pode estar associada a diversas razões, como: predisposição genética, baixo consumo de fibras,  falta de ingestão de líquidos, entre outras razões

Aulas de pilates solo gratuitas 
para moradores de S. Gonçalo

A Clínica Gonçalense do Bar-
ro Vermelho passa a oferecer 
aulas de pilates solo gratuitas 
para a população, ampliando 
seu quadro de atividades 
ofertadas na unidade. Consi-
derado por especialistas uma 
atividade física completa, 
com foco na musculatura do 
corpo, o serviço é pioneiro 
na Saúde Pública no muni-
cípio. >>As aulas gratuitas 
da atividade acontecem toda 
terça-feira, às 9h30.  

O prefeito de São Gon-
çalo, Capitão Nelson, pres-
tigiou a aula inaugural na 
última semana e destacou a 
importância da prática. 

“Vamos sempre trabalhar 
para promover o bem-estar 
da população gonçalense”, 
afirmou o prefeito. 

O pilates solo tem como 
característica a prática de 
exercícios sem ajuda de mo-
las, cama e equipamentos 
em geral que auxiliam a 
prática dos movimentos. Os 
exercícios trabalham o corpo 
de forma integral, permitin-
do, assim, o estímulo das 
articulações. 

“Nosso objetivo é promo-
ver cada vez mais a saúde 
física e mental aos morado-
res de São Gonçalo. Através 
de uma equipe técnica ca-
pacitada oferecemos uma 
atividade que proporciona 

diversos benefícios para 
a saúde”, disse a diretora 
médica da unidade, Isabel 
Cristina.

A Clínica Gonçalense do 
Barro Vermelho já conta 
com serviços de fisioterapia, 
alongamento, exercícios de 
fixação, circuito trainer, pre-
venção de queda para idosos 
e dinâmica de grupo.

“Estamos trabalhando 
incansavelmente para evo-
luir nos serviços oferecidos 
pela Saúde. O pilates, por 

exemplo, proporciona a rea-
bilitação dos pacientes, além 
de melhorar a flexibilidade 
e o sistema de reflexologia”, 
disse Filippy Percílio, admi-
nistrador da clínica.

As aulas de pilates solo 
são comandadas pelas fisio-
terapeutas Vanessa Coutinho 
e Renata Costa. Os outros 
serviços são ministrados 
pelo profissional de educa-
ção física Rafael de Paula da 
Silva. 

Para se inscrever nas au-

Clínica do Barro Vermelho oferece a atividade todas as terças-feiras, às 9h30
Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Com o auxílio de bolas, fisioterapeutas mostram exercícios que podem melhorar a flexibilidade e reflexologia

Divulgação

Instituto Priorit trata de autismo

las é necessário um pedido 
médico com a indicação de 
pilates e comprovante de 
residência. As inscrições 
podem ser feitas na própria 
unidade. 

Serviço:

A Clínica Gonçalense do Bar-
ro Vermelho fica na Rua Hei-
tor Leví, 34, Barro Vermelho, 
em São Gonçalo. As aulas de 
pilates solo acontecem toda 
terça-feira, às 9h30.
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Novo trabalho Márcio Proença chega às plataformas digitais dia 30

Álbum traz canções 
inspiradas em Niterói

Márcio Proença, violonista, 
guitarrista, compositor e 
produtor musical brasiliense 
estará lançando dia 30 de ju-
lho, nas plataformas digitais, 
“Encantos da Cidade - Um 
passeio musical”, seu álbum 
de estreia em que home-
nageia a cidade de Niterói, 
pelo selo musical fluminense 
Tambaqui Records.

Idealizado no auge da 
pandemia, mas produzido 
de forma virtual num perío-
do de quatro meses, através 
de um sistema online que 
permite a realização de gra-
vação musical à distância, 
o trabalho torna públicas 
dez composições inéditas 
do guitarrista que também 
assina a produção do ál-
bum. “Sou apaixonado por 
Niterói! Aqui lecionei em 
um conservatório nos anos 
2000, quando minha rela-
ção com a cidade se iniciou 
timidamente. Mas após um 
hiato de oito a dez anos, ela 
se intensificou devido meu 
namoro com minha futura 

esposa, que ia me apresen-
tando a cidade de tempos 
em tempos.” A princípio, 
a proposta era lançar um 
trabalho com doze canções 
contendo letra e algumas 
participações de cantores e 
instrumentistas brasileiros. 
Porém, diante da dificulda-
de das agendas da maioria 
desses músicos e intérpretes, 
optou-se por um número 
reduzido de canções e uma 
música mais instrumental, 
trabalhando com estrangei-
ros, entregando ao público, 
nos últimos oito meses, os 
singles de autoria de Proen-
ça, que não foram incluídos 
no álbum: “No fear”; “Aquele 

meu blues por você (Ro-
berta)”, “Para um amor em 
Niterói”, “O Andarilho” e a 
intimista “You know, I love 
you” antecedendo assim, o 
lançamento do disco. Além 
das faixas que são batizadas 
com nomes dos principais 
bairros da cidade como “Boa 
Viagem”, “Itaquá (Os surfis-
tas)”, “Gragoatá” e as demais: 
“Noturno Icaraí”; “O Líder 
(Arariboia)”; “Cine Icaraí”; 
“A Ponte”; “Estação Charitas” 
e “Jurujuba”, o disco conta 
com participações especiais 
de diversos músicos ameri-
canos. São eles: os cantores 
Mick Landersan (ex-backing 
vocal do saudoso cantor All 
Jarreau); o baixista Joe Simp-
son; o baterista Paul Sanders; 
os pianistas e tecladistas 
canadenses Robin Stanley e 
Peter Brandon e a flautista 
britânica Ingrid Burdon.

Com arte gráfica de Már-
cio Proença, a capa conta 
com a imagem do MAC (Mu-
seu de Arte Contemporânea) 
ao fundo.

Simone Borges / Divulgação

Márcio Proença vem ao longo de seis meses se dedicando à produção inspirada em Niterói Niterói.

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Caiu o pano sobre a XIII 
Conferência de Chefes de 
Estado e de Governo da 
CPLP, realizada em Luanda 
– Angola, na qual os Chefes 
de Estado e de Governo 
de todos os membros da 
Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa, sob o 
lema « Construir e Forta-
lecer um Futuro Comum e 
Sustentável».
Num momento de festa, 
em que países irmãos se 
sentaram à mesma mesa, 
celebrou-se o XXV aniver-
sário da Declaração Cons-
titutiva da CPLP, reiterando 
o compromisso assumido e 
reconhecido com o reforço 
da solidariedade e da coo-
peração em prol do desen-
volvimento económico e 
social dos 270 milhões de 
pessoas, de quatro conti-
nentes, que compõem essa 
coletividade. 
Reforçaram-se as premis-
sas da cooperação eco-
nómica, com retoma das 
parcerias anteriormente 
entretecidas e, após 23 
anos de um longo proces-
so burocrático, aprovou-
-se o primeiro acordo de 
mobilidade entre os nove 
países da organização o 
qual visa colaborar para o 
incremento das relações 
fraternais, promovendo 
ainda o sentimento de 
pertença aos países natais 
e à comunidade de língua 

portuguesa. 
Comprometidos em alcançar 
os Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável – Agenda 
2030, os estados membros 
reconheceram a fulcral im-
portância da união entre si, 
da partilha de recursos físi-
cos, humanos e de sapiência, 
na prossecução dos tais. 
Legitimou-se o «caráter plu-
ricêntrico da Língua Por-
tuguesa e a sua relevância 
como veículo multicultural e 
multiétnico na promoção da 
paz e do diálogo entre todos 
os continentes», salientou-se 
a necessidade de reforçar as 
políticas públicas para pro-
moção da leitura, do ensino 
da Língua Portuguesa, bem 

OPINIÃO

Divulgação

“Os Estados-membros da organização aproveitam esta ocasião 
para manifestar a sua solidariedade ao povo irmão de Moçambique 
pelo sofrimento provocado pelas ações de terrorismo que atingiram 
seriamente a província de Cabo Delgado”, declarou João Lourenço, 
acrescentando que o encontro reforçou “a necessidade de uma 
cooperação multilateral que concorra para uma resposta rápida aos 
desafios presentes e futuros, e para uma saída da grave crise sistémica”.1

António Montenegro Fiúza*

como da ciência investi-
gação e inovação, tendo  
como base o idioma co-
mum.
Habituado a uma escrita 
poética e lírica, o cronista 
deixou-se levar, desta feita, 
por um relato semelhante 
ao jornalístico, o qual (in-
felizmente!) não consegue 
expressar o profundo esta-
do de êxtase e euforia em 
que se mergulhou: afinal, 
um dos maiores ensejos da 
comunidade de irmãos da 
língua portuguesa iniciou 
o processo de rompimento 
das barreiras geográficas 
e burocráticas, abrindo as 
portas para uma comuni-
dade sem fronteiras. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

1 https://www.rfi.fr/pt/angola/20210717-cplp-exprime-solidariedade-com-moçambique

Registro musical 
foi idealizado 
durante a 
pandemia e 
produzido 
virtualmente
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Presidente 
do Botafogo 
rechaça virada 
de mesa

O iníc io  das 
conversas para 
a  cr iação de 
uma liga para 
administrar o 
C a m p e o n a -

to Brasileiro pode ser uma 
 reviravolta no futebol nacio-
nal. Só que os rumores sobre 
uma virada de mesa aumen-
taram nos últimos dias.

O presidente Durcesio 
Mello foi até as redes sociais 
para rechaçar qualquer chan-
ce do Botafogo estar envol-
vido. O mandatário afirmou 
que os alvinegros vão voltar 
para a Série A no campo.

Atualmente, o Botafogo 
está mais próximo da zona 
de rebaixamento da Série B. 
No entanto, o clube acabou 
de trocar de comando e terá 
Enderson Moreira à frente 
da equipe até o fim da tem-
porada.

“Fui informado de no-
tícias com especulações 
envolvendo movimentos 
para beneficiar o Botafogo 
e outros clubes grandes em 
 uma futura competição. En-
tão serei claro para encerrar 
o assunto: não existe a menor 
possibilidade de compactuar 
com qualquer iniciativa que 
tenha como finalidade, direta 
ou indireta, um benefício ao 
Clube que não seja pelo ca-
minho do merecimento. Não 
queremos atalhos”.

Rubro-Negro terá pela frente sua ‘pedra no sapato’ na última temporada

Fla pega algoz São Paulo 
na escalada pelo G-4

O  F l a m e n g o 
está embalado e 
terá pela frente 
o São Paulo, às 
16 horas, nes-
te domingo, no 

Maracanã. Os rubro-negros 
vão reencontrar seu prin-
cipal algoz da temporada 
passada.

Os donos da casa foram 
eliminados na Copa do Brasil 
e derrotados na última roda-

da do Campeonato Brasileiro 
da última temporada. Por 
isso, O Flamengo deve entrar 
em campo motivado contra 
os paulistas.

As últimas goleadas de-
ram confiança aos rubro-
-negros. O objetivo neste 
momento é se aproximar nos 
líderes.

O técnico Renato Gaúcho 
deve manter a escalação que 
começou a partida contra o 

Defensa y Justicia-ARG. A 
formação é a “força máxima” 
do Flamengo no momento.

O São Paulo não é derro-
tado pelo Flamengo há qua-
tro anos. O último revés so-
frido contra o Rubro-Negro 
foi em julho de 2017, quando 
Guerrero e Diego Ribas mar-
caram os gols dos donos da 
casa contra um Tricolor co-
mandado por Rogério Ceni, 
ex-técnico do Fla.

Alexandre Vidal / Flamengo

Recuperando a boa forma física, Bruno Henrique será peça importante no duelo da tarde deste domingo no Maracanã

Pássaro nega Diego 
Souza no Vasco

Caio Paulista pode 
deixar o Fluminense

Apenas para o 
futuro. É assim 
que o Vasco trata 
a possibilidade 
de contratar o 
atacante Die-
go Souza, que 

atualmente defende o Grê-
mio. Alexandre Pássaro, di-
retor de futebol do clube, 
admitiu que o jogador é um 
alvo pela história que teve no 
Cruz-maltino, mas rechaçou 
a possibilidade de uma che-
gada imediata.

“Diego Souza é um amigo 
que tenho no futebol. Adora-
ríamos ter ele hoje no nosso 
clube, mas ele é titular de um 

O Fluminense 
mira a chegada 
de reforços para 
a sequência da 
t e m p o r a d a . 
No entanto, os 

tricolores podem ver um 
de seus titulares deixar a 
equipe. O atacante Caio 
 Paulista vem recebendo 
sondagens de clubes do 
exterior.

O jogador pertence a 
Tombense-MG e tem contra-
to de empréstimo até o final 
da temporada. A diretoria 

clube que está disputando 
vários campeonatos. Não é 
uma possibilidade hoje”, disse 
ao canal “Arena Cruzmaltina”.

Na última sexta-feira du-
rante sua apresentação, o 
técnico Lisca brincou sobre o 
jogador. Disse que seria muito 
bom trabalhar com Diego 
Souza, mas condicionou isso 
ao acesso.

O jogador, que foi cam-
peão da Copa do Brasil de 
2011 pelo Vasco, tem o aval da 
torcida. Com contrato com o 
Grêmio até 31 de dezembro, 
Diego Souza já está livre para 
assinar um pré-contrato com 
qualquer clube.

do Fluminense já iniciou as 
conversas para a compra dos 
direitos do atacante.

O staff de Caio Paulista 
adiantou que a prioridade 
neste momento é a perma-
nência no time carioca, só 
que uma proposta irrecu-
sável de fora pode mudar 
o cenário. O certo é que o 
atleta segue no Fluminense 
até o final desta temporada. 
O atacante vem sendo um 
dos destaques da equipe 
sob o comando de Roger 
Machado.

Com boas campanhas, Fortaleza e Bragantino se enfrentam no Castelão

Duelo das surpresas no Ceará

A briga no topo da tabela 
está acirrada na Série A do 
Campeonato Brasileiro. Neste 
domingo, o Fortaleza, terceiro 
colocado, recebe o Red Bull 
Bragantino, quarto, no Cas-
telão, às 16h (de Brasília), em 
um confronto direto pela 13ª 
rodada da competição.

Os dois times têm campa-
nhas muito parecidas. Ambos 
somam 24 pontos, separados 
apenas por uma vantagem de 
dois gols no saldo, que coloca 
o Tricolor do Pici à frente na 
classificação. No Brasileiro, o 

Bragantino é o único que ain-
da não foi derrotado uma vez 
sequer. Por todas as compe-
tições, são 14 jogos seguidos 
sem saber o que é perder.

Além disso, a equipe chega 
com ainda mais moral após 
ter garantido vaga para as 
quartas de final da Sul-Ameri-
cana contra o Independiente 
del Valle no meio de semana. 
Porém, o Fortaleza não é um 
adversário fácil e chega para 
o jogo tendo vencido seus três 
últimos compromissos.

Para o duelo, o Massa Bru-

ta ainda não pode contar com 
seu camisa 10 Claudinho, in-
tegrando a Seleção Olímpica. 
Além dele, o departamento 
médico do clube segue ocu-
pado com os lesionados Bru-
no Tubarão, Luan Cândido, 
Gabriel Novaes e Rafael Luiz.

O Leão também virá des-
falcado. David e Titi tomaram 
seus terceiros cartões ama-
relos na última rodada - de 
vitória fora de casa contra 
o São Paulo - e cumprirão 
suspensão. Porém, Felipe 
retorna.

Atlético Mineiro recebe o time do Bahia, em Belo Horizonte, às 11 horas

Galo madruga no Brasileirão

Vindo de vitória nos pênal-
tis contra o Boca Juniors 
pela Taça Libertadores da 
América, o Atlético Mineiro 
encara o Bahia no Brasileirão 
Série A. O jogo, válido pela 
13ª rodada da competição, 
será disputado no Mineirão, 
no domingo, às 11h (de Bra-
sília).

Sob o comando de Cuca, 
o Galo não poderá contar 
com os atacantes Keno e 
Marrony, que se recuperam 
de lesões musculares, e o 
goleiro Rafael, que está no 

departamento médico. Já o 
lateral-esquerdo Guilherme 
Arana está com a Seleção 
Brasileira nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio.

“Vamos para este jogo 
contra o Bahia bastante fo-
cados, e pensando nos três 
pontos, que é nosso objeti-
vo”, afirmou o lateral-direito 
Mariano.

Após derrota para o Fla-
mengo por 5 a 0, o Bahia terá 
três desfalques para o duelo 
em Belo Horizonte.

O técnico Dado Cavalcan-

ti não poderá contar com os 
meias Índio Ramírez – que se 
recupera no departamento 
médico – e Lucas Mugni e 
o atacante Hugo Rodalle-
ga. Os dois últimos só irão  
estrear em agosto, após a 
abertura da janela de trans-
ferências internacionais. 
Além deles, o volante Edson 
e o meio-campista Daniel 
estão suspensos.

O Atlético-MG é o vice-lí-
der da Série A e soma 25 pon-
tos. Com 17, o Bahia ocupa 
a 8ª colocação do torneio.

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

Circo: dentro do picadeiro, 
mas sem sair de casa
A 20ª edição do Festival Mun-
dial de Circo encerra a tem-
porada, neste domingo. Com 
atrações virtuais, o festival 
conta com espetáculos cir-
censes, exposição, oficinas 
e documentários. O público 
tem acesso gratuito a todas 
as atividades no site oficial do 
evento (https://festivalmun-
dialdecirco2021.com.br/). 
Para assistir tudo, é só entrar 
na seção “Bilheteria” e fazer 
um cadastro.

As obras apresentadas 
trazem temáticas contempo-

râneas, como gênero, relações 
amorosas, os desafios da co-
municação e as novas tecno-
logias, a solidão humana e o 
isolamento social no contexto 

da pandemia. Já a Mostra de 
Cenas Circenses conta com 
seis mostras inéditas, sendo 
quatro adultas e duas infantis.

O destaque do encerra-
mento é “Em Panne”, do gru-
po canadense Os Sete Dedos 
da Mão, formado por artistas 
que trabalharam no Circo du 
Soleil. 

O espetáculo retrata um 
futuro em que os teatros estão 
esvaziados e os recursos não 
existem mais. Dessa forma, 
os artistas são forçados a se 
reunir em segredo. 

“Festival 
Mundial de 
Circo” virtual 
encerra 
temporada neste 
domingo

Futuro e 
memória
A exposição  “Arte, Cidade e 
Patrimônio: futuro e memó-
ria nas poéticas contempo-
râneas”, no Centro Cultural 
Oi Futuro, no Rio, encerra 
temporada neste domingo. 
Sob curadoria de Adriana 
Nakamuta, 10 artistas de seis 
estados brasileiros, debatem 
memória e futuro através 
de poéticas urbanas. Além 
da visitação presencial, que 
deve ser agendada pelo site 
https://oifuturo.org.br, há 
também o tour virtual. 

MC Carol
LIVRO – Em seu romance de estreia, a lenda do 
rock Pete Townshend explora a ansiedade e a lou-
cura da vida moderna através de duas gerações de 
uma família londrina. O livro “A era da ansiedade”, 
será lançado pela editora Rocco no dia 30.

FESTIVAL – Desta segunda até o dia 31, acontece 
o 1° FIC RIO – Festival Internacional de Curtas no 
Rio de Janeiro pelo Youtube. Serão seis dias de 
muito cinema independente com exibição on-li-
ne e gratuita de um total de 75 curta-metragens.

CINEMA – Entre os dias 5 e 18 de agosto, o À La 
Carte exibe com exclusividade o festival “O No-
víssimo Cinema da Paraíba”. A mostra é composta 
por sete longas e 17 curtas-metragens. 

Antoine Seycha/Divulgação

Destaque do encerramento é “Em Panne”, do grupo canadense Os Sete Dedos da Mão, ex integrantes do Circo du Soleil

Divulgação

MC Carol está de volta com “Borogodó”, seu 

novo álbum. Após “Bandida”, de 2016, o novo 

trabalho representa uma evolução musical para 

a artista. Através da sua veia cômica, a funkei-

ra reforça temas como autoestima e quebra de 

padrões. Disponível nas plataformas digitais.

Divulgação

Exposição “Arte, Cidade e Patrimônio” se despede do Centro Cultural Oi Futuro


