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Niterói: concurso 
tem mais 90 vagas

Seleção para Fundação Estatal de Saúde passa por ajustes e ganha novos cargos

INSCRIÇÕES A PARTIR DE SEGUNDA

Gaspar Nóbrega / COB

Ingá ganha 
ciclovia na 
Paulo Alves
A Rua Doutor Paulo Alves, no 
Ingá, na Zona Sul de Niterói, 
que está passando por obras 
de requalifi cação, também 
vai se tornar mais segura para 
os ciclistas. Uma ciclofaixa 
começou a ser implantada na 
última semana e deve estar 
concluída nos próximos dias. 
Com mais esta obra, a Niterói 
chega ao mês de agosto com mais 
1,5 km de ciclovia.

CIDADES\PÁG. 3

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Rua, que passa por requalifi cação, fi ca mais segura para circulação de bicicletas

O Brasil tem pelo menos mais 
um bronze garantido nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, mas pode 
ir além disso. O paulista Abner 
Teixeira venceu nas quartas 
de fi nais o jordaniano Hussein 
Eishaishna e garantiu vaga nas 
semifi nais do boxe na categoria 
até 91 quilos (peso-pesado). 
Como na modalidade não há 
disputa pelo terceiro lugar, a 
medalha já está à espera do 
pugilista brasileiro.

Boxe garante 
mais uma 
medalha

ESPORTES

Fla, de Renato, 
tem prova de 
fogo em SP
Com quatro goleadas seguidas, 
Fla quer mostrar contra o 
Corinthians, em São Paulo, que 
entrou de vez na briga pelo título.

Marcelo Cortes / Flamengo

Renato Gaúcho quer manter os 100% de aproveitamento no comando do Flamengo

Botafogo 
e Vasco se 
enfrentam

PÁG. 8
‘Boca 
Banguela’ em 
cartaz no Mac

Até o dia 15, o público 
pode conferir a exposição 
“Boca Banguela”, da 
escultora niteroiense 
Duda Oliveira, no 
pátio do Museu de Arte 
Contemporânea- MAC 
Niterói.

Recapeamento 
avança em 
São Gonçalo

PÁG. 8

CULTURA

Léo Zulluh/Divulgação

Exposição da escultora niteroiense Duda
Oliveira surpreende pela diversidade

Shows ao 
vivo em 
Niterói

CIDADES\PÁG. 4

Meninas do 
futebol dão 
adeus ao sonho

PÁG. 8Na próxima terça-feira, o pugilista Abner Teixeira vai tentar colocar o Brasil na decisão da categoria até 91 quilos (peso-pesado) do boxe

CIDADES\PÁG. 4

Pedidas obras 
no Portugal 
Pequeno

PANORAMA\PÁG. 2

OPINIÃO

LUSOFONIA

Futuro com 
alicerce no 
passado

CIDADES/PÁG 6

Divulgação

António Montenegro Fiúza

Vacinados e 
unidos contra 
a pandemia

PÁG. 5

SUA
SAÚDE
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CARTA DO LEITOR

Violência em Niterói
Com a pandemia chegando praticamente ao seu fim, devi-
do a velocidade da vacinação, parece que além das coisas 
estarem voltando ao normal, a violência também decidiu 
retomar suas atividades. Já escuto tiroteios com mais 
frequência, vejo notícia de roubo, barbaridades e mortes 
com muito mais frequência do que há alguns meses atrás.
Patrícia Titonelli

Sol e frio
Olha, em muito tempo morando no Rio de Janeiro, não 
lembro de ter sentido tanto frio como estou sentindo esta 
semana. Inclusive, o céu pode estar limpo, com sol de meio 
dia, que mesmo assim o vento gelado chega cortando a 
gente. Já quero que o verão chegue logo.
Simone Caetano
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FILIADO A

Edição de sábado, domingo e segunda-feira

Assistência 
em conferência
O Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) de-
liberou, através do presidente 
Alan Rodrigues, a prorroga-
ção, para esta segunda-feira 
(2), das inscrições para a 
14ª Conferência Municipal 
de Assistência Social de São 
Gonçalo, com o tema “As-
sistência Social: Direito do 
Povo e Dever do Estado, com 
financiamento público, para 
enfrentar as desigualdades 
e garantir proteção social”, 
que acontecerá nos dias 23 
e 24 de agosto, de forma re-
mota, através do aplicativo  
Zoom da Câmara de São 
Gonçalo.

A conferência será aberta 
à participação de qualquer 
instituição e cidadão inte-
ressado na assistência social. 
Inscrições pelo formulário 
Google no link: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAI-
pQLSdt55blkkkcSDIM2w-
WhgC6iHLaGzoBQ9OpGAT-
zr9EX8Uw2jWw/viewfor-
m?usp=sf_link

Ações do Clube do Bem

Após doar 72 toneladas de 
alimentos a cerca de 6 mil 
famílias no RJ, o Prezunic 
mantém as ações benefi-
centes do Clube do Bem, 
parceria da rede de super-
mercados carioca com seus 
clientes. Eles podem doar 

Divulgação

R$ 15 ou R$ 20, e toda a 
quantia arrecadada a cada 
três meses será repassada 
a instituições que atendem 
comunidades carentes do 
Rio, Região Metropolita-
na e Baixada Fluminense, 
onde a empresa tem lojas.

Reformas no Portugal Pequeno 
Após atender apelo dos mora-
dores durante visita ao bairro 
da Ponta da Areia, em Niterói, 
a deputada estadual Adriana 
Balthazar (Novo) enviou um 
requerimento de informações 
ao prefeito Axel Grael para 
cobrar a revitalização do cais 
de Portugal Pequeno.

No documento, encami-
nhado à Prefeitura de Niterói 
na última semana, a parla-
mentar pede informações 
sobre se já existe projeto de 
reforma da estrutura do deck 
e píer existentes na orla da 
Rua Barão de Mauá e qual o 
investimento previsto para as 
intervenções no orçamento 
do município de 2021.

Como a promessa de me-
lhorias é antiga, mas, na visi-
ta, a deputada só encontrou 
deterioração do espaço, o 
requerimento de informações 
pede ainda que Axel Grael 
informe em qual fase está o 
projeto e a data prevista para 
sua conclusão.

“A revitalização é promes-
sa antiga, mas precisamos 
saber se foi só para gerar 
mídia ou se os moradores e 
pescadores realmente terão 

Divulgação

A deputada Adriana Balthazar enviou requerimento de informações ao prefeito para cobrar revitalização do local

Inscrições abertas 
para o CMAS
Os representantes das ins-
tituições da sociedade civil 
que queiram participar da 
eleição para o assento no 
CMAS deverão realizar a sua 
inscrição presencialmente 
no sede da Assistência Social 
(Rua Doutor Porciúncula, 
395, Venda da Cruz), levando 
ofício em papel timbrado da 
Instituição que representam, 
devidamente assinados pelo 
representante legal da mes-
ma, indicando dois partici-
pantes, sendo um titular e um 
suplente, além dos seguin-
tes documentos: estatuto, 
ata da diretoria atualizada,  
CNPJ e alvará de funciona-
mento. O edital completo 
pode ser conferido no Diário 
Oficial do dia 20 de julho de 
2021, através do link https://
servicos.pmsg.rj.gov.br/dia-
rio/2021_07_20.pdf

as obras”, questionou Adria-
na Balthazar, que percorreu 
a região acompanhada de 
integrantes da associação de 
moradores.

O cabeleireiro Jefferson 
Soares abordou a deputada 
durante a visita para contar 
que o abandono provoca aci-
dentes, prejudica o comércio 
e tira o interesse dos turistas. 
“Eu já tomei um tombo nesse 
buraco. Não tem manutenção 

e é um risco para moradores, 
pescadores e crianças que to-
mam banho aqui. Já vi muito 
comércio fechar por falta de 
estrutura do local”, disse Soa-
res, aproveitando para pedir 
ajuda: “Precisamos de obras 
no cais para que ninguém se 
machuque mais, praças para 
crianças, suporte aos quios-
ques, limpeza, fiscalização 
dos barcos que soltam óleo”, 
enumerou.

Vice-presidente da Co-
missão de Turismo da Alerj, a 
parlamentar aproveitou o re-
querimento para questionar 
se há também a previsão de 
projetos de caráter turístico, 
de lazer ou de fomento à ati-
vidade pesqueira.

“É uma região histórica, 
com potencial turístico e de 
geração de renda que precisa 
ser cuidado urgentemente”, 
enfatizou Adriana. 

Castração na Ilha 
da Conceição

Morre o dublador 
do Scooby-Doo

Os tutores de cães e gatos da 
Ilha da Conceição terão opção 
para castrar seus bichinhos 
de estimação gratuitamen-
te no Castramóvel do Cen-
tro de Controle Populacio-
nal de Animais Domésticos 
(CCPAD). As inscrições para 
agendar a cirurgia serão rea-
lizadas nesta terça-feira (3), às 
8h, no Centro Social Urbano, 
que fica na Rua Jornalista 
Sardo Filho, s/n. As esterili-
zações serão realizadas entre  
os dias 5 de agosto e 3 de 
setembro.

Para o agendamento é 
preciso levar identidade e CPF 
(original e xerox) e compro-
vante de residência (original 
e xerox) com endereço do 
bairro da Ilha da Conceição. 
O comprovante deve estar 
no nome do responsável pelo 
animal.

Serão destinadas 202 va-
gas de cirurgias para caninos 
e felinos. O morador contem-
plado terá direito a uma vaga. 
Não haverá lista de espera ou 
cadastro de reserva. 

Para ser contemplado pelo 
programa, o animal precisa 
ter mais de quatro meses e 
menos de seis anos; menos do 
que 25 quilos; não ser obeso e 
ou extremamente magro; não 
ser braquiocefálico (cães das 
raças Pug, Buldogue, Shitzu, 
Boxer). 

Morreu nesta sexta-feira (30), 
aos 86 anos, o dublador e 
diretor de dublagem Mário 
Monjardim, famoso por dar 
voz a personagens icôni-
cos de desenhos animados 
como Pernalonga, Salsicha, 
da turma do Scooby-Doo, e o 
Capitão Caverna.

Monjardim morreu em 
casa, no Rio de Janeiro. A cau-
sa do óbito não foi divulgada. 
No ano passado, ele havia 
sofrido um AVC que o deixou 
com sequelas. 

Casamento Comunitário em SG

Depois de mais de um mês 
de inscrições, a Prefeitura 
de São Gonçalo, por meio 
Secretaria de Assistência 
Social, através da subsecre-
taria do Cadastro Único e 
Programa Bolsa Família, fi-
nalizou na quinta-feira (29) 

lucas alvarenga/ SG

as inscrições para o Projeto 
Casamento Comunitá-
rio. Ao todo, o programa 
ajudou 138 casais, sendo 
que somente 49 optaram 
a fazer a cerimônia e 89 
escolheram o casamento 
civil direto no cartório.

Panorama RJPanorama RJ

O encontro virtual realizado na última semana foi organizado pela UFF

Niterói em reunião pelo 
Fórum Soberano Brasileiro

A Prefeitura de Niterói partici-
pou da primeira reunião para 
a criação do Fórum dos Fun-
dos Soberanos Brasileiros. O 
encontro virtual, realizado na 
última semana, foi organizado 
pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF) em parce-
ria com o Jain Family Institute, 
uma organização apartidária 
sem fins lucrativos de pes-
quisa aplicada em ciências 
sociais, e também teve a par-
ticipação de representantes 
do Estado do Espírito Santo, 
Maricá e Ilhabela (SP).

Os municípios e o estado 
do Espírito Santo possuem 
atualmente fundos sobera-
nos com receitas oriundas de 
recursos do petróleo. 

“O Fórum de Fundos So-
beranos Brasileiros é uma 
iniciativa que viabilizará o 
desenvolvimento de boas 
práticas na gestão de seus 
recursos, a partir de estudos 
e de pesquisas sobre a legis-
lação aplicável, estrutura de 
governança, entre outros. 
Nosso objetivo de curto prazo 
é estabelecer uma condição 
segura e responsável para que 
possamos realizar a aplicação 
desses recursos, buscando 
rentabilizá-lo adequadamen-
te e gerando retorno à socie-
dade”, disse o subsecretário de 
Finanças da Secretaria Muni-

cipal de Fazenda de Niterói, 
Heitor Moreira.

Durante o encontro foram 
discutidos assuntos relacio-
nados às formas de regulação 
do funcionamento do fórum, 
como os questionamentos 
jurídicos e legais a respeito 
da existência dos fundos e de 
suas regras; as estratégias de 
gestão dos recursos, o desen-
volvimento de um software e 
ferramentas de modelagem; 
governança; transparência; e 
outras temáticas envolvendo 
a organização de programas 
de capacitação e certificação. 
“O Fundo Soberano é uma 
instituição crucial para que 

as receitas finitas do petróleo 
possam gerar desenvolvimen-
to de longo prazo. A união dos 
representantes dos Fundos 
de Niterói, Maricá, Ilhabela 
e do estado do Espírito Santo 
demonstra o comprometi-
mento com a sustentabilidade 
fiscal e com as gerações futu-
ras. A Universidade Federal 
Fluminense e o Jain Family 
Institute têm contribuído no 
apoio aos técnicos envolvidos 
na gestão dos Fundos e bus-
cado fortalecer a integração 
entre a academia e o setor 
público”, concluiu o professor 
de economia da UFF, Fábio  
Waltenberg.

Divulgação

A Universidade Federal Fluminense segue com destaque em todos os setores

Leste 
Metropolitano 
gera mais de 
5 mil vagas
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, 
Maricá, Tanguá e Rio Bonito 
abriram, juntos, mais 5.660 
novos postos de trabalho for-
mais em todos os setores eco-
nômicos (indústria, comércio, 
serviços e agropecuária) em 
2021. A análise feita pela Fir-
jan, a partir da plataforma 
Retratos Regionais, mostra 
ainda que Niterói possui o 
maior saldo positivo da sub-
-região no acumulado do ano 
(+2.217). Já o segundo melhor 
desempenho regional fica com 
Maricá (+2.150). São Gonçalo, 
por sua vez, aparece em tercei-
ro (+1.071).

A análise específica da in-
dústria da região mostra que, 
no acumulado do ano, o se-
tor registra saldo positivo de 
1.963 vagas de trabalho for-
mais. Niterói (+1.289) e Maricá 
(+536) representam os melho-
res resultados industriais da 
sub-região neste período. Os 
segmentos que impulsiona-
ram estes números foram, res-
pectivamente, a manutenção, 
reparação e instalação de má-
quinas e equipamentos (+650) 
e a construção civil (+550).

A indústria do estado do 
Rio abriu mais 2.455 novos 
postos de trabalho formais 
em junho, mais que o dobro 
do saldo observado em maio 
(+1.150).
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Segundo semestre letivo na rede pública municipal começa com o dobro de unidades escolares abertas

Volta às aulas para mais 36 escolas
A Prefeitura de Niterói começa 
o segundo semestre letivo com 
o dobro de escolas reabertas. 
A rede municipal de Educação 
retoma as suas atividades nes-
ta  segunda-feira, 2 de agosto. 
De acordo com a Secretaria 
de Educação e a Fundação 
Municipal de Educação, além 
das 35 escolas que já estavam 
abertas, mais 36 reabrem nes-
ta semana oferecendo a mo-
dalidade de ensino híbrido. O 
objetivo é que todas as 94 uni-
dades da rede ofereçam aulas 
presenciais até setembro. A 
reabertura segue protocolos 
rígidos de segurança, previstos 
no Plano de Retomada das 
Aulas, além de incluir projetos 
para reduzir os efeitos da pan-
demia de Covid-19 na educa-
ção pública do município.

A reabertura de mais 36 
unidades será dividida em 
duas etapas. Nesta terça-feira 
(3), reabrem 21 delas e no pró-
ximo dia 9, mais 15. O retorno 
terá como foco as turmas 
de 3°, 5° e 9° anos do Ensino 
Fundamental e as dos Grupo 
de Referência da Educação 
Infantil (Grei) 4 e 5 (turmas 
com crianças entre 4 e 5 anos). 
As turmas serão ampliadas 
conforme planejamento das 
unidades em parceria com as 
equipes da SME/FME.

O Plano de Retomada das 
Aulas, lançado em janeiro, 

estipulou alguns dos projetos 
e metas deste ano letivo para 
reduzir os impactos da pande-
mia sobre a escola pública. O 
Busca Ativa, desenvolvido em 
parceria entre as secretarias de 
Educação, Saúde e Assistên-
cia Social, está identificando 
crianças e adolescentes em 
situação de abandono ou 
evasão escolar para auxiliar 

na implementação de políti-
cas públicas que promovam a 
inclusão escolar.

Já o Programa de Aprendi-
zagem Intensiva tem o obje-
tivo de recuperar conteúdos, 
trabalhando o reforço escolar 
no contraturno, investindo 
na alfabetização de todos os 
alunos, além de programas 

de monitoria com agentes de 
inclusão digital. Desde o iní-
cio deste ano letivo, as aulas 
on-line são oferecidas através 
da Plataforma Niterói em 
Rede, um ambiente virtual de 
aprendizagem próprio, onde 
se encontram disponíveis 
diversos conteúdos. Também 
foram desenvolvidos projetos 
voltados para a saúde mental 

de alunos e profissionais.
O secretário de Educação, 

Vinícius Wu, ressaltou que o 
processo de reabertura é fun-
damental para restabelecer 
o vínculo dos alunos com a 
escola e diminuir os efeitos 
da pandemia no processo de 
aprendizagem.

“A retomada das aulas pre-
senciais está sendo feita com 
muita responsabilidade e cau-
tela desde o início, ouvindo 
as demandas da comunidade 
escolar. O Busca Ativa será 
essencial para trazer todas 
as crianças de volta à escola. 
Além disso, elaboramos o 
Educação XXI, um programa 
de inclusão digital que prevê 
o auxílio para professores 
comprarem equipamentos, 
a contratação de dados pa-
trocinados e faremos ainda 
a entrega de tablets para os 
alunos”, afirmou o secretário.

O presidente da FME, Fer-
nando Cruz, destacou os in-
vestimentos realizados nas 

unidades para propiciar um 
retorno seguro, de acordo 
com as normas estabelecidas 
pelas autoridades de saúde 
do município. Ele contou 
que as escolas passaram por 
reformas na infraestrutura, 
foram sanitizadas e receberam 
equipamentos de proteção de 
uso individual e coletivo.

“Estamos focados, desde o 
início do ano, em modernizar 
e adequar a infraestrutura da 
rede municipal, tanto em rela-
ção a obras quanto às questões 
de conectividade. Por isso, 
para além das políticas públi-
cas, nos dedicamos a acom-
panhar de perto o processo 
de adaptação das unidades 
e, principalmente, auxiliar os 
alunos e professores nesta fase 
de transição”, complementou 
Fernando.

O ensino híbrido não é 
obrigatório no município, 
o formato remoto continua 
sendo oferecido de maneira 
assíncrona. Já as aulas pre-
senciais têm a duração redu-
zida, com três horas diárias 
e limitação máxima de 50% 
de ocupação nas salas. No 
Ensino Fundamental 1, há 
revezamento semanal, já na 
Educação Infantil as crianças 
podem ir para a escola todos 
os dias e os alunos são dividi-
dos em grupos nos turnos da 
manhã ou da tarde.

Até setembro 
todas as 
94 escolas 
municipais 
devem retomar 
aulas presenciais

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Volta às aulas no segundo semestre na rede pública de Niterói será na modalidade híbrida e seguindo os protocolos

Cidade ganha mais 
1,5 km de ciclovia
A Rua Doutor Paulo Al-
ves, no Ingá, em Niterói, 
que passa por obras de re-
qualificação, também está 
ganhando uma ciclovia. A 
implantação da faixa co-
meçou esta semana e deve 
ser concluída nos próximos 
dias. Com mais esta ação da 
Coordenadoria Niterói de 
Bicicleta em parceria com 
a NitTrans e a Secretaria 
Municipal de Urbanismo e 
Mobilidade, a cidade chega 
a agosto com mais 1,5 km 
de ciclovia.

A implantação desta ci-
clovia segregada conectará 
as ciclofaixas das ruas Pre-
sidente Pedreira e Tiraden-
tes. Além desta iniciativa 
no Ingá, os bairros de São 
Francisco e Piratininga tam-
bém fazem parte das inter-
venções para ampliação da 
malha cicloviária da cidade.

Responsável pela Coor-
denadoria Niterói de Bici-
cleta, Filipe Simões, destaca 
que o Plano de Mobilidade 
Urbana Sustentável indica 
que 6% de todos os desloca-
mentos realizados na cidade 
já são de bicicleta, com a 
implantação, até agora, de 
uma malha cicloviária de 46 
quilômetros e expectativa 
de que até 2024 o total aten-
dido por ciclovias, ciclofai-
xas ou ciclorrotas chegue a 
120 quilômetros. Há, ainda, 
a implantação de novos 
bicicletários e paraciclos, 
e investimentos na cultura 
e educação para o trânsito 
do ciclista.

“A ciclovia da Rua Paulo 
Alves se integra ao chamado 
Circuito Universitário de 
infraestrutura cicloviária, 
que atende aos bairros do 
Gragoatá, Boa Viagem, São 
Domingos e Ingá. É uma 
área com forte influência 
da Universidade Federal 
Fluminense em seu perfil 
de transporte, com muitos 
estudantes acessando os 
campi de bicicleta. Com o 
avanço da vacinação contra 
a Covid-19 e a renovação das 
perspectivas do retorno das 
aulas presenciais, a nova ci-
clovia será mais uma opção 
de transporte por bicicleta 
de forma segura e com dis-
tanciamento”, pontua.

Fi l ipe Simões conta 
também que o número de 
ciclistas transitando nas 

principais vias da cidade 
quadruplicou nos últimos 
anos. Desde 2015, conta-
gens automáticas e manuais 
regulares são realizadas em 
diversas vias pela Prefeitura 
de Niterói através da Coor-
denadoria Niterói de Bici-
cleta. Nas avenidas Roberto 
Silveira e Amaral Peixoto, 
por exemplo, onde em 2015 
passavam, respectivamente, 
1084 e 880 ciclistas por dia, 
foi registrado, em 2019, a 
marca 4055 e 3325 ciclistas.

“Este resultado é atri-
buído aos investimentos 
realizados nos últimos anos 
em ações de planejamento 
e incentivo ao uso deste 
modal e à mobilização da 
sociedade civil ao redor do 
tema através dos movimen-
tos cicloativistas”, diz.

Em São Francisco, serão 
2,3 quilômetros entre áreas 
novas e requalificadas ao 
longo de toda a Avenida 
Quintino Bocaiúva, e da 
Avenida Silvio Picanço, em 
Charitas. Todo o trajeto 
também receberá nova sina-
lização. Para isso, já foi feito 
o recapeamento da Avenida 
Quintino Bocaiuva.

“Será implantada uma 
ciclovia segregada em todo 
o trecho da saída do túnel 
Roberto Silveira (Icaraí-São 
Francisco) até a entrada da 
garagem subterrânea, em 
Charitas. A partir deste pon-
to será feita a requalificação 
da ciclovia que segue até a 
entrada do túnel Charitas-
-Cafubá”, explica.

A ciclovia da Av. Quintino 
Bocaiuva será implantada 
junto ao canteiro central da 
via no trecho entre o skate-
parque de São Francisco até 
a igrejinha de São Francisco 
e, dali em diante ela passará 
para a pista sentido Centro, 
já na altura da Avenida Sílvio 
Picanço. A previsão é que o 
trabalho esteja concluído 
até o fim de agosto.

Já a ciclovia da Praia de 
Piratininga terá pontos de 
conexão com a futura praça 
de acesso a Camboinhas, 
através da Av. Almirante 
Tamandaré e, futuramente, 
com o Shopping Multicen-
ter e a Transoceânica. Além 
disso, a ciclovia será integra-
da com o Parque Orla Pirati-
ninga e com a ciclofaixa da 
Av. Acúrcio Torres.

Em Niterói, economia criativa 
sobrevive aos danos da pandemia

A Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria Municipal 
das Culturas e da Fundação de 
Arte de Niterói, já efetuou 100% 
dos pagamentos referentes aos 
editais de Audiovisual e Reto-
mada Cultural da cidade. Os 
investimentos têm como obje-
tivo amparar os trabalhadores 
da Cultura, que sofreram com 
a paralisação das atividades 
profissionais devido à pande-
mia de Covid-19. “A cultura de 
um povo é imprescindível para 
seu desenvolvimento social 
e para a preservação de sua 
identidade histórica. Um dos 
setores mais atingidos econo-
micamente pela pandemia do 
novo coronavírus, a Cultura é 
um alicerce importante da re-
tomada econômica, sobretudo 
numa cidade como Niterói, 
com tantos talentos e atividades 
culturais tão diversificadas. A 
Prefeitura entende a importân-
cia da economia criativa como 
geradora de emprego e renda e 
está apoiando estes profissio-
nais e trabalhando firme para 
o fortalecimento da economia 
criativa e o estímulo à ativida-
de e continuidade produtiva 
de para quem vive de cultura 
em Niterói”, afirmou o prefeito 
Axel Grael.

Com um aporte de R$ 4 
milhões já repassados para os 
projetos, o segundo edital de 
Audiovisual vai gerar cerca de 
800 postos de trabalho em dife-
rentes funções, como diretores, 
atores, roteiristas, produtores 
e assistentes. A ação faz parte 
do projeto Niterói Cidade do 
Audiovisual.

Entre as iniciativas incen-
tivadas pela Prefeitura estão 
produções periféricas, um fes-
tival internacional, filmes de 
longa e curta-metragem que 
vão movimentar a economia da 
cultura. Dos 29 projetos selecio-
nados, 87% serão filmados em 
Niterói e 81% terão abordagem 
relacionada à cidade.

“O esforço que fazemos é 
para garantir que a produção 
cultural da cidade tenha con-
tinuidade em meio ao cenário 
crítico em que vivemos. Dessa 
forma, além de garantir o direito 
à Cultura, conseguimos fazer a 
roda da economia girar, com a 

criação de postos de trabalho e 
geração de renda, por meio das 
políticas de fomento”, destacou 
o secretário das Culturas, Leo-
nardo Giordano.

O presidente da FAN, Mar-
cos Sabino, destaca que com 
o avanço da vacinação contra 
a Covid-19 e com os devidos 
protocolos sanitários, já foi 
possível retomar uma série de 
atividades.

“Vamos continuar traba-
lhando para contemplar cada 
vez mais profissionais, de todas 
as regiões e com diferentes fun-
ções, dentro da área cultural. O 
conjunto de iniciativas de apoio 
à Cultura, incluindo os editais 
de Audiovisual e Retomada 
Cultural e outras iniciativas, 
gerou um investimento do 
município de cerca de R$ 20 
milhões somente no primeiro 
semestre de 2021”, esclareceu. 
Para Hadija Chalupe, produtora 
do Cineclube Quase Catálogo, 

contemplada no edital de Au-
diovisual, o incentivo da Prefei-
tura de Niterói “é um respiro”.

“Essa ação de fomento con-
tribui para consolidar direitos 
dos cidadãos, porque a reali-
zação dos projetos culturais 
fortalece a identidade e a eco-
nomia”, disse.

O projeto contemplado é o 
cineclube feminista mais antigo 
do Rio de Janeiro. Além da exi-
bição de filmes feitos e protago-
nizados por mulheres, o Quase 
Catálogo realiza atividades de 
formação e debates, de forma 
gratuita. Sua programação es-
timula a cultura, a educação e 
a diversidade, sempre por meio 
do cinema.

“Nesse novo momento, fa-
remos dez sessões no Museu de 
Arte Contemporânea de Nite-
rói, e quatro sessões infantis em 
escolas públicas”, adiantou Ha-
dija. “Estamos redesenhando o 
formato das exibições para que 

possam acontecer respeitando 
os protocolos de segurança da 
Covid-19.”

Para quem atua no setor 
audiovisual da cidade, o in-
centivo dos editais vem em um 
momento oportuno e tem um 
sentido estratégico, avaliou Jo-
cimar Dias Júnior, co-diretor do 
curta-metragem “Vollúpya - A 
boate que ferve Niterói”, sele-
cionado na chamada pública.

“A Prefeitura de Niterói rea-
firma seu compromisso com a 
cultura, entendendo essa área 
como um dos setores estratégi-
cos para a retomada econômica 
da cidade”, frisou.

O curta de Jocimar, selecio-
nado no edital, é um documen-
tário que relembra a história de 
vidas e memórias das pessoas 
que frequentaram a boate GLS 
Vollúpya, o principal espaço de 
socialização LGBT+ de Niterói, 
entre os anos de 1990 e 2000.

“A ideia é trazer depoimen-
tos, revisitar imagens e arquivos 
do espaço, resgatando a impor-
tância da boate para o cenário 
cultural da cidade. Outra coisa 
muito importante é fazer o 
‘desapagamento’ da história 
LGBT+ em Niterói. Muitas vezes 
esses espaços são esquecidos 
pela história oficial”, ressaltou 
Jocimar.

Retomada – Já a chamada 
pública de Retomada Cultural, 
que destinou R$ 1 milhão para 
a recuperação do setor em ca-
ráter emergencial, beneficia 360 
agentes culturais diretamente, 
podendo gerar mais postos de 
trabalho, durante o desenvol-
vimento das atividades de pro-
dução. Esse edital contemplou 
50 projetos com R$ 20 mil cada. 
Mais da metade, ou 58% dos 
contemplados, tem mulheres 
como representantes legais e 
autoras; e 46% são de propo-
nentes negros. Além disso, 85% 
dos bairros de Niterói serão be-
neficiados com ações, oficinas, 
cursos e manutenção/adequa-
ção de espaços culturais.

Toda a população vai poder 
acessar filmes, peças virtuais, 
podcasts, programações, em 
um único site, que será divul-
gado pela Secretaria Municipal 
das Culturas em setembro.

Prefeitura já pagou 100% dos editais de apoio aos trabalhadores da Cultura
Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Vacinação permitiu retomar algumas 

atividades, diz Marco Sabino, da FAN

Divulgação

Há um esforço para superar esse 

momento, segundo Leonardo Giordano

Divulgação

Jocimar Dias Júnior teve um curta 

contemplado por um edital da cidade

Divulgação

Para Hadja Chalupe, os incentivos 

oferecidos são um “respiro”
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Frentes de trabalho atuam na Rua Salvatori. Sinalização segue no sentido Alcântara da Avenida Maricá

Recapeamento avança em SG 
A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio das secretarias de 
Desenvolvimento Urbano e 
de Transportes, avança com 
as obras de recapeamento e 
sinalização horizontal pela 
cidade.  O recapeamento dos 
cerca de 6,3km dos dois sen-
tidos das avenidas Humberto 
de Alencar Castelo Branco 
(antiga Edson) e Jornalista 
Roberto Marinho (antiga 
Maricá) foi finalizado no dia 
23 de julho com 96 toneladas 
de asfalto aplicadas no último 
trecho. 

Nesta segunda-feira (2), 
terá início o trabalho de ni-
velamento dos tampões da 
via. Já na Rua Salvatori, as in-
tervenções seguem no trecho 
compreendido entre a Praça 
do Rocha até a RJ-104 (antigo 

Makro).
“Após o término do reca-

peamento da Avenida Maricá, 
estamos com a nossa frente 
de trabalho voltada para a 
Rua Salvatori, que é uma im-
portante via de ligação entre 
a RJ-104 e o Centro. Sabemos 
dos transtornos e pedimos 
a compreensão da popula-
ção”, ressaltou o secretário 
de Desenvolvimento Urbano, 
Junior Barboza, que anunciou 
que a próxima via que está 
no cronograma é a Avenida 
Joaquim de Oliveira, que liga 
a BR-101 ao Centro, no bairro 
Boa Vista.

Os trabalhos da Secreta-
ria de Transportes seguem 
avançando e nesta semana foi 
realizada toda a sinalização 
horizontal do cruzamento da 

Avenida Jornalista Roberto 
Marinho com a Estrada do 
Boqueirão Pequeno, no bairro 
do Rocha. Em dois dias de tra-
balho, foram pintadas quatro 
faixas de pedestres, 100m de 
faixas de canalização de fluxo 
e cerca de 2 quilômetros de 
faixa central de divisão de pis-
ta, além de todas as lombadas 
até o bairro do Alcântara.

“Seguimos com o crono-
grama, mas dependemos do 
tempo para fazer um trabalho 
de qualidade. Demos priori-
dade para todos as lombadas 
até o Alcântara, garantindo 
assim mais segurança para 
todos. Pretendemos finalizar 
todo o trabalho da Avenida 
Maricá em cerca de duas se-
manas”, disse o secretário de 
Transportes, Fabio Lemos.

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Nesta semana foi realizada toda a sinalização horizontal do cruzamento da Av. Maricá com a Estrada do Boqueirão Pequeno

Casimiro faz 
ação voltada 
para vítimas 
da violência
A Prefeitura de Casimiro 
de Abreu, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia Social, promoveu uma 
ação voltada para as mu-
lheres com a proposta de 
falar sobre a prevenção e 
enfrentamento à violência 
contra a mulher na última 
semana. O Programa Em-
poderadas foi apresentado 
no Pavilhão de Esportes, na 
Praça Feliciano Sodré, no  
Centro.

Durante o evento acon-
teceram palestras e foram 
transmitidas informações 
sobre direitos e leis de pro-
teção à mulher, workshop 
com Erika Paes (atleta de 
jiu-jitsu, ex-atleta profis-
sional de MMA e funda-
dora do Projeto Empode-
radas); orientação sobre 
emissão de documento; 
aferição de pressão arterial 
e elaboração de cadastros 
em Programas Habitacio-
nais. Além disso, houve 
também apresentação da 
Sociedade Musical Casimi-
ro de Abreu e participação 
do Departamento de Ope-
rações com Cães. 

“A mulherada tem inte-
resse nesse tipo de projeto 
porque a gente vê que a 
violência doméstica é um 
problema crescente na 
nossa sociedade.”, disse 
Karen Louzada, secretária 
de Assistência Social.

Alunos da rede pública municipal serão beneficiados com atividades

Clínica da Criança reforça 
ações com a Marinha em SG 

A Prefeitura de São Gonçalo, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, através da Clínica da 
Criança, reforçou na última 
semana vínculo  com o Co-
mando da Tropa de Reforço 
do núcleo do Programa For-
ças no Esporte (Profesp), que 
funciona na Base dos Fuzilei-
ros Navais da Ilha das Flores, 
em São Gonçalo.

No convênio, a Clínica da 
Criança ficará responsável 
por atestar a aptidão de 25 
jovens para a realização das 
atividades do programa da 
Marinha do Brasil. As ativi-
dades acontecem de segun-
da a quinta, no contraturno 
escolar, e o deslocamento 
dos estudantes é realizado 
por ônibus da Secretaria de 
Educação.

“Temos uma grande preo-
cupação com relação à ociosi-
dade das crianças, no período 
que elas não estão em ativi-
dade escolar. Então, a gente 
pensa já em alguns projetos 
para que essas crianças te-
nham esse tempo ocupado 
com atividades culturais ou 
esportivas para não correr o 
risco de saírem do caminho 
do bem. A ideia do governo 
é trazer os jovens para perto 
da gestão e proporcionar o 
melhor atendimento. Essas 
parcerias com a Marinha são 
muito importantes porque 
nos ajudam a avançar nesse 
sentido”, disse o secretário de 

Governo, Fabio Vianna.
Segundo a diretora da 

Clínica da Criança, Tathiana 
Delgado, os atendimentos 
terão início já nesta segunda-
-feira, dia 2 de agosto. Os jo-
vens serão divididos em dois 
turnos, com 15 atendimentos 
pela manhã e 10 durante a 
tarde.

“Renovar vínculo com 
instituições sérias e compro-
metidas com a educação dos 
nossos jovens, como é o caso 
da Marinha do Brasil, só nos 

enche de orgulho. Seguimos 
trabalhando para proporcio-
nar o melhor atendimento 
para as nossas crianças e, 
com esse convênio, não será 
diferente”, ressaltou a dire-
tora.

Também participaram da 
reunião o médico Bernardine, 
responsável pela clínica, Na-
talina Brandão, subsecretária 
de Atenção Especializada, e o 
comando da tropa, represen-
tado pelo capitão Prado e o 
suboficial Assis.

Encontro na Clínica reuniu representantes da Marinha e do Município 

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Provas estão programadas para acontecer no mês de outubro. Certame passou por ajustes com a inclusão de 90 vagas

Niterói reabre inscrição do FeSaúde
A Prefeitura de Niterói abre, a 
partir desta segunda-feira (2), 
as inscrições para o concurso 
da Fundação Estatal de Saúde 
de Niterói (FeSaúde). O certa-
me passou por ajustes com a 
inclusão de 90 novas vagas em 
cinco novos empregos públicos, 
entre eles para auxiliar de saúde 
bucal na equipe de Consultório 
na Rua, cuidador em saúde 
mental, oficineiro em saúde 
mental, agente redutor de da-
nos e acompanhante territorial 
em saúde mental para o quadro 
da rede de atenção psicossocial.

Após terem sido suspensas, 
devido às regras de convívio e 
distanciamento adotadas para 
conter a pandemia do corona-
vírus, o início das provas está 
programado para o mês de 
outubro. Serão, ao todo, 898 
vagas de emprego em unidades 
da Atenção Primária à Saúde 
e da Atenção Psicossocial do 
município.

De acordo com a diretora 
geral da fundação, Anamaria 
Schneider, o concurso também 
passou por uma retificação no 

edital original, para que fossem 
disponibilizadas 20% das vagas 
para candidatos negros:

“Nosso concurso está to-
talmente alinhado à legislação 
municipal. E quem está inscrito, 
já teve o pagamento confirma-
do pela rede bancária e desejar 
concorrer às vagas reservadas 
para negros no mesmo em-
prego para o qual se inscreveu, 
deverá, até o final do período de 
inscrição, acessar seu requeri-
mento no site www.coseac.uff.
br/concursos/fesaude/2020e 
solicitar a alteração da opção 
do tipo de vaga”.

Novo cadastro e pagamento 
- Ainda segundo a diretora, os 
inscritos cujo pagamento foi 
confirmado, mas que deseja-
rem concorrer às vagas de cotas 
e mudar de cargo, devem reali-
zar novo cadastro e pagamento. 
A isenção da taxa será mantida 
aos concorrentes que já tinham 
obtido o benefício na primeira 
inscrição e que, agora, optarem 
por mudar de vaga.

As pessoas negras que se 
inscreveram e não efetuaram 

o pagamento, devem realizar 
novo cadastro, optar pela cota 
e quitar a taxa. Também é pos-
sível se inscrever pela primeira 
vez no concurso, apenas para 
as vagas de cotas ou para os 90 
novos cargos. Mais informações 
no site www.coseac.uff.br/con-
cursos/fesaude/2020.

O período de inscrição para 
os candidatos negros e para as 
novas vagas do edital suple-
mentar começa nesta segun-
da-feira (2), a partir das 12h, e 
termina em 12 de agosto, às 12h. 
Os salários variam de R$1,1 mil 
a R$13,8 mil.

De acordo com o novo ca-

lendário, as provas serão reali-
zadas a partir de outubro deste 
ano.

“Nossa equipe está empe-
nhada, desde 2020 na concre-
tização deste concurso. Acre-
ditamos que, neste momento, 
em que a cidade apresenta uma 
queda considerável no número 
de infectados e internados por 
causa da Covid-19, tenhamos 
mais segurança para que nos-
sos candidatos possam realizar 
as provas”, afirma Anamaria 
Schneider.

Cotas – De acordo com a 
orientação da Coseac/UFF, 
organizadora do certame, o 
candidato apto a concorrer a 
uma vaga por cota deverá se 
autodeclarar preto ou pardo no 
campo apropriado do requeri-
mento de inscrição, conforme 
quesito cor ou raça utilizado 
pela Fundação Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Ele deve atestar que está 
ciente quanto aos termos da Lei 
Municipal de Niterói nº 3.534 
que fundamenta a reserva de 

vagas para negros.

Informações – Em função 
das novas regras de convívio 
e distanciamento social im-
postas pela atual pandemia de 
Covid-19, toda a comunicação 
com a organização do concur-
so deve ser feita por meio do 
correio eletrônico: fesaude@
id.uff.br.

A taxa de inscrição é de R$50 
para vagas de nível fundamen-
tal e agente comunitário, R$70 
para nível médio e R$100 para 
cargos de nível superior. Os 
editais e o calendário completo 
estão disponíveis no site www.
coseac.uff.br/concursos/fesau-
de/2020.

Divulgação /FeSaúde

Novas oportunidades são para o quadro da rede de atenção psicossocial

Ao todo, são 
898 empregos 
para Atenção 
Primária à 
Saúde e Atenção 
Psicossocial

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos 
clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Dia: 05/08/2021

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
12:00 às 16:00 Ruas A, B, C - Fonseca - Niterói 15567893
12:00 às 16:00 Rua Prol São José Fonseca - Fonseca - Niterói 15567893
12:00 às 16:00 Travessa Dona Zinha - Fonseca - Niterói 15567893
13:30 às 17:30 Travessa 1 - Praia Itaipu - Itaipu - Niterói 15547685
13:30 às 17:30 Travessa Ivanilde - Itaipu - Niterói 15547685
13:30 às 17:30 Travessa Tereza - Itaipu - Niterói 15547685
13:30 às 17:30 Travessa Vanilda - Itaipu - Niterói 15547685
13:30 às 17:30 Ruas 53, 76, 77, 78, 79 - Lot Terrabras - Itaipu - Lot Jardim

Fazendinha - Engenho do Mato - Niterói 
15547777

13:30 às 17:30 Rua da Sagrada Família - Engenho do Mato - Niterói 15547777
13:30 às 17:30 Rua Geralda Pontes Miranda de Oliveira - Engenho do Mato - Niterói 15547777
13:30 às 17:30 Rua Luiz Geraldo Assed - Engenho do Mato - Niterói 15547777
13:30 às 17:30 Ruas 5, 14, 15, 17 - Engenhoca - Niterói 15547933
13:30 às 17:30 Travessa Elías David Sili - Engenhoca - Niterói 15547933

SÃO GONÇALO 
08:00 às 12:00 Estrada Velha do Zumbi - Morro do Castro - São Gonçalo 15548225
08:00 às 12:00 Estrada Grancho Rangel - Baldeador - São Gonçalo 15548225
08:00 às 12:00 Rua Rio das Pedras - Baldeador - São Gonçalo 15548225
12:00 às 16:00 Rua Albertina Campos - Barro Vermelho - São Gonçalo 15538539
12:00 às 16:00 Rua Jacyr Menezes - Barro Vermelho - São Gonçalo 15538539
12:00 às 16:00 Rua Carolina de Assis - Barro Vermelho - São Gonçalo 15538539
12:00 às 16:00 Rua São Pedro - Condomínio Graziela - Pacheco - São Gonçalo 15540911
12:00 às 16:00 Ruas A, B, C, D - Laranjal - Pacheco - São Gonçalo 15540911
13:00 às 17:00 Avenida Brasil - Morro do Castro - São Gonçalo 15538897
13:00 às 17:00 Travessa Mexico - Morro do Castro - São Gonçalo 15538897
13:00 às 17:00 Rua Elpídio Dutra de Carvalho - Rio do Ouro - São Gonçalo 15539139
13:00 às 17:00 Rua Epifânia de Carvalho - Engenho do Roçado - São Gonçalo 15539139
13:00 às 17:00 Rua Francisco Pinheiro - Engenho do Roçado - São Gonçalo 15539139
13:00 às 17:00 Rua Herpídio Dutra de Carvalho - Engenho do Roçado - São Gonçalo 15539139
13:00 às 17:00 Rua Sebastião - Rio do Ouro - São Gonçalo 15539139

MARICÁ
09:07 às 12:00 Avenida Central - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15550185
09:07 às 12:00 Avenida Maysa - Barra de Maricá - Maricá 15550185
09:07 às 12:00 Ruas 5, 6 - Condomar Ba - Barra - Condomínio Condomar - Praia da 

Lagoas - P Lagoas Barra - Pr. Lagoas-Ba - Pr. Lagoas-Co - Barra de 
Maricá - Centro - Pr. Lagoas-Gu - Recanto Itaipuaçu - Maricá 

15550185

09:07 às 12:00 Rua Central - Barra - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15550185
09:07 às 12:00 Rua Constantino Luiz Andrade - Praia das Lagoas - Maricá 15550185
09:07 às 12:00 Rua Virgílio da Costa e Silva - Cordeirinho - Maricá 15550185
09:15 às 12:00 Ruas 83, 84 - Bairro Bam - Bambuí - Balneário Bambuí - Estrada de 

Bambuí - Maricá 
15548913

13:30 às 17:30 Avenida Central - Barra - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15551953
13:30 às 17:30 Rua 8 - P Lagoas Barra - Pr. Lagoas-Ba - Pr. Lagoas-Co - Ponta 

Negra - Jardim Barra de Maricá - Maricá 
15551953

13:30 às 17:30 Rua Maisa - Barra de Maricá - Maricá 15551953
13:30 às 17:30 Rua Marcelo Barbosa - Barra de Maricá - Pr. Lagoas-Ba - Maricá 15551953
14:00 às 17:30 Ruas 12, 13, 14, 107 - Pr. Lagoas-Pn - Cordeirinho Maricá - Estrada 

de Bambuí - Cordeirinho - Maricá 
15552115

Estamos com você, mesmo à distância.
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Vacinação já apresenta resultados
Por professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

A pandemia pelo Covid-19 
no mundo todo levou a um 
número inacreditável de pes-
soas infectadas, com muitas 
perdas, infelizmente.
Com o início da vacinação 
e o aumento do número de 
pessoas imunizadas, já con-
seguimos identificar uma 
diminuição do número de 
internações e, consequente, 
redução do número de óbitos.
A expectativa e o sonho do 
retorno à normalidade da 
vida cotidiana sem as preo-
cupações atuais oriundas do 
risco da doença aguarda uma 
totalidade de pessoas imuni-
zadas, para que possamos ter 
a tranquilidade de volta aos 
nossos corações.
As vacinas inicialmente dadas 
aos mais idosos e já atual-
mente conseguindo vacinar 
um número significativo até 
a data atual, está assegurando 
à população menor risco de 
gravidade e menor letalidade 
pela doença. Pessoas com 
comorbidades também já se 
beneficiaram da prevenção 
com as vacinas disponíveis.
A vacinação pela Coronavac, 
Astra Zeneca, Pfizer e Jansen, 
abrangendo cada vez mais a 
nossa população, não evita 
que a doença surja, porém 
não terá uma gravidade sig-
nificativa e deve proporcionar 
uma recuperação mais rápida 
sem sequelas graves.
As reações vacinais desen-
cadeadas pelos efeitos co-
laterais do organismo como 
febre, calafrios, dor de ca-
beça, dor no corpo, dor nas 
articulações, dor nas per-
nas, vermelhidão no local da 
aplicação da vacina, dentre 
outras, tem uma duração, 
felizmente, em média, de 24 
horas, podendo se estender 

até 48 horas geralmente.
A vacinação da gripe dispo-
nível nos postos de saúde e 
em alguns locais de clínicas 

de família e em outros locais 
estão mantendo a prevenção 
da gripe, que tanto nos preo-
cupava antes do início da 

pandemia.
Importante lembrar que as 
outras vacinas necessárias, de 
acordo com o cartão vacinal 

da criança, do adolescente, 
da gestante e do idoso, devem 
ser observadas e tomadas de 
acordo com a datas previstas 

no cartão vacinal.
O intervalo entre a vacinação 
contra o Covid-19 e a da gripe 
deve respeitar um intervalo 
mínimo de duas semanas.
Nosso índice de abrangência 
vacinal com a primeira dose 
se aproxima de 50% da po-
pulação e esperamos que até 
o final do ano estejamos com 
a nossa população totalmente 
vacinada.
Os dados estatísticos de-
monstram que houve uma 
queda significativa dos casos 
de óbitos, apés a vacinação, 
bem como do numero de no-
vos casos pelo Covid 19.
O Ministério da Saúde di-
vulgou que em 30 de julho, 
ja há registro de distribuição 
de 176.208.358 doses, com 
138.195.876 doses aplicadas, 
98.531.430, com a primeira 
dose e 39.664.446 com a dose 
única ou a segunda dose, em 
todo o país.
Importante lembrar que os 
cuidados de prevenção en-
volvem toda a população. 
Mantendo-se os cuidados 
de higienização, o uso de 
máscaras de forma correta, 
e evitando a aglomeração, 
prevenimos a contaminação 
e a disseminação da doença.
Devemos estar unidos e va-
cinados, para vencermos 
esse momento difícil, já com 
uma esperança de que juntos 
somos mais fortes !!!

Sala Lilás: OAB doa 
produtos de higiene
A Comissão de Assistência às 
Vítimas de Violência Domés-
tica da OAB Niterói, presidida 
por Eliana Barboza, promove 
a quarta edição da campanha 
para arrecadação de produtos 
e higiene íntima para as mu-
lheres vítimas de violência 
doméstica.  Nesta edição, 
as doações irão atender à 
Sala Lilás instalada no Posto 
Regional da Polícia Técni-
co-Científica, no Barreto. A 
instituição recebe mulheres 
e seus filhos em situação de 
violência, que são acolhidos 
e atendidos por uma equipe 
interdisciplinar. A campanha 
conta com a parceria da Coor-
denadoria de Políticas e Di-
reitos das Mulheres (Codim), 
que tem à frente Fernanda 
Sixel.

As doações podem ser fei-
tas até 11 de agosto, no andar 
térreo da sede da OAB Niterói, 
localizada na Av. Ernani do 
Amaral Peixoto, 507, Centro.

Produtos a serem arreca-
dados: absorventes íntimos, 
papel higiênico, lenço ume-
decido e aparelho de depilar 

feminino.
“A violência contra a mu-

lher atinge todas as idades, 
classes sociais, raças e profis-
sões. O impacto negativo na 
família é enorme, já que por 
causa desse ambiente des-
trutivo, a autoestima e a dig-
nidade ficam no chão. Pensar 
em atitudes colaborativas 
para essa mulher pode fazer a 
diferença, para que ela possa 
romper definitivamente esse 
ciclo de violência e recons-
truir sua vida. A campanha 
de arrecadação de produtos 
de higiene íntima, auxilia no 
processo de dignidade”, de-
clarou Eliana Barboza.

A Sala Lilás - Espaço criado 
para prestar atendimento es-
pecializado e humanizado às 
mulheres vítimas de violência 
física e sexual.  O projeto foi 
idealizado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, por meio da Coorde-
nadoria Estadual da Mulher 
em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar contra 
a Mulher (Coem).

Pixabay

A ciência vem mostrando a sua eficácia e está, aos poucos, se superando e virando o placar na guerra mundial contra a pandemia do novo coronavírus (covid-19)

Reforma da maternidade de 
Charitas começa em agosto

Foi assinada na última sema-
na, pelo prefeito de Niterói, 
Axel Grael, a ordem de início 
das obras de reforma da Ma-
ternidade Municipal Alzira 
Reis. A unidade médica, que 
terá sua capacidade de aten-
dimento ampliada em 30%, 
será uma das estruturas mais 
modernas do Estado do Rio 
de Janeiro. O atendimento 
não será interrompido du-
rante as intervenções, que 
têm prazo de conclusão de 
12 meses.

Em 17 anos de materni-
dade, já foram realizados 
mais de 70 mil atendimentos, 
25 mil internações e 24 mil 
partos. Axel Grael destacou 
a importância da Alzira Reis 
para o município.

“Essa assinatura de início 
das obras é um momento 
muito marcante, tanto pela 
história desta unidade, como 
pela importância dessa re-
forma para o atendimento 
na cidade. É uma obra que 
traz vários conceitos novos, 
com soluções sustentáveis. O 
mais importante é que vamos 
avançar na luta pelo parto 
saudável com essa nova uni-
dade, ampliada para receber 
mais mulheres”, afirmou o 
prefeito.

O vice-prefeito, Paulo Ba-
gueira, lembrou que, para 
permitir a realização da obra, 
a Prefeitura de Niterói e o 
Governo do Estado assinaram 
um termo de cooperação para 
a cessão da área.

“Esta reforma vai permitir 

que o município possa aten-
der com ainda mais qualidade 
as mães e os bebês de Niterói. 
Certamente será um equipa-
mento muito importante para 
a nossa cidade”, disse.

A maternidade contará 
com leitos de recuperação 
pós-anestésica e toda estru-
tura de apoio a estes procedi-
mentos. Na ala de internação, 
cinco novos ambientes serão 
planejados para a realização 
de pré-parto, parto e pós-
-parto. A superintendente 
executiva de Saúde, Camilla 
Franco, lembrou que a ma-
ternidade é especializada em 
parto normal humanizado.

“Hoje a unidade já desen-

volve um trabalho de muita 
qualidade para o acolhimento 
à gestante. Essas mudanças 
vão trazer uma nova am-
biência para a prestação do 
serviço. Vamos trazer uma 
nova forma de nascer na Ma-
ternidade Alzira Reis”, disse.

Será implantada uma Uni-
dade de Cuidados Interme-
diários para recém-nascidos, 
com seis berços em ambiente 
equipado e planejado. O pro-
jeto também contempla aten-
ção aos ambientes de acolhi-
mento, com salas específicas 
para os exames de ultrasso-
nografia, ecocardiograma 
e análises clínicas; leitos de 
observação para avaliação da 

Ordem de início das obras na Alzira Reis foi assinada na última semana
Divulgação/Prefeitura de Niterói

Alzira Reis: atendimento não será interrompido durante as intervenções, que têm prazo de conclusão de 12 meses

indicação de internação; além 
de ambientes planejados para 
estar de acompanhantes e 
para as atividades de apoio 
ao aleitamento.

Também será substituída 
toda a infraestrutura predial, 
com redimensionamento de 
instalações elétricas, hidráu-
licas e sanitárias, inclusão 
de sistemas de ar condicio-
nado em toda a edificação, 
atendimento por grupo-ge-
rador para fornecimento de 
energia, sistema de controle 
por câmeras de segurança 
e implantação de rede de 
lógica integrando todos os 
serviços através de sistema de  
informação.

 Berg Silva / Prefeitura de Niterói 

Sala Lilás oferece atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência

Com a vacinação, 
já conseguimos 
identificar uma 
melhora no 
quadro geral 
da pandemia
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Gabriel Pitbull nocauteou adversário em campeonato no Rio de Janeiro

Jovem lutador de Maricá 
já se destaca no MMA

Quarenta e três segundos foi 
o tempo que o atleta de Ar-
tes Marciais Mistas, o MMA, 
Gabriel Pitbull, morador em 
Maricá, precisou para nocau-
tear o seu adversário. Partici-
pando pela primeira vez da 
competição Shooto Brasil, 
realizada há uma semana, em 
Santa Marta, no Rio de Janei-
ro, e cada vez mais próximo 
do Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC), Gabriel der-
rotou o lutador Josielton do 
Pará no primeiro round. O 
destaque obtido por Gabriel 
já chamou a atenção da pasta 
de Esportes do município. A 
secretaria vai implementar 
na cidade um espaço exclu-
sivo para artes marciais. As 
modalidades precisam de 
um espaço específico por-
que possuem equipamentos 
específicos. 
“Toda modalidade esportiva 
precisa ser incentivada. Sabe-
mos da importância das artes 
marciais no que diz respeito 
à disciplina, concentração, 

autoconfiança e autoestima 
da criança e do adolescente”, 
comenta o secretário Filipe 
Bittencourt. O projeto ainda 
está em desenvolvimento, 
mas a pasta espera poder 
iniciar em curto prazo as 
atividades.
Há cinco anos na modali-
dade, Gabriel Pitbull, aliás 
Gabriel Costa, aos 20 anos já 
contabiliza o domínio de mo-
dalidades que garantem seu 
sucesso dentro do octógono. 
“Comecei a treinar quando ti-
nha 15 anos, com dois meses 
fiz a minha primeira compe-
tição e comecei a pegar gosto. 
Desde essa época eu luto 
Muay Thai, Boxe, Luta Livre 
e outras modalidades que me 
fizeram vencer muitas lutas. 
Logo que entrei no MMA 
ganhei seis lutas, e quando 
estreei no profissional, aos 18 
anos, participei de três lutas 
ganhando todas no primeiro 
round.
“Realmente só tenho a agra-
decer. Quando nós atletas 

estamos sozinhos tudo é mais 
difícil. Eu trabalho só sendo 
atleta, então tinha muitos 
gastos que complicavam 
um pouco para mim, ficava 
pesado, mas com esse apoio 
consegui ficar mais aliviado, 
o que me garante que eu me 
doe 100% para o esporte, com 
mais vontade e incentivo, 
eu fiquei muito feliz porque 
sei que agora vou crescer  
muito mais”, contou Gabriel 
Pitbull, que é apoiado pelo 
Banco Mumbuca, instituição 
contratada pela Prefeitura 
para gerenciar o programa 
Renda Básica de Cidadania 
(RBC).

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Era uma vez, num país não 
muito distante, vivia um 
Conde. Mas não um Conde 
de contos de fadas, mas um 
real nobre: Francisco de 
Calheiros, Conde de Ca-
lheiros, representante da 
Casa de Calheiros, chefe do 
nome e das armas, Senhor 
do Solar de Calheiros.
Sentamo-nos no Paço de 
Calheiros – casa que re-
monta à data da fundação 
de Portugal e que perten-
ce à mesma linhagem, 
desde o século XII; Nesta 
residência, carregada de 
história, relembramos os 
tempos idos, suas glórias e 
honrarias, mas com olhos 
postos no presente e no 
futuro – que urge construir. 
Com a mesma hospitali-
dade e elegância dos ca-
valheiros do antigamente, 
o Conde de Calheiros fala-
-nos do Projeto Turismo de 
Habitação, sendo um dos 
fundadores da TURIHAB 
– Associação do Turismo 
de Habitação, projeto esse 
que conta já com 120 casas, 
por todo o país.
A TURIHAB defende o 
ambiente, o património 
e a sustentabilidade, a 
história e a herança cul-
tural e pretende dar nova 
vida e um futuro às casas 
antigas e solarengas; o 
projeto estende ainda os 
seus tentáculos, de ação 
benéfica, às vinhas, aos 

animais, aos jardins e aos 
produtos regionais. Propi-
cia o desenvolvimento da 
indústria transformadora 
caseira, numa economia 
circular que beneficia toda 
a comunidade. 
Ponte de Lima, Terra Rica da 
Humanidade, remete-nos 
para a longínqua data de 4 
de março de 1125, quando a 
Rainha D. Teresa, outorgou 
carta foral à vila. O riquíssi-
mo património histórico, a 
beleza da zona ribeirinha, a 
cultura, a gastronomia e os 
seus jardins, com destaque 
especial para o Festival In-
ternacional de Jardins, são 
apenas alguns dos argumen-
tos que justificam uma visita.
«Hoje o tratamento do turis-
mo faz-se muito com afetos 
e com a capacidade extraor-

OPINIÃO

Divulgação

“Ó terra onde eu nasci, terra de encanto,
Cheia de graça, ó cheia de beleza,

Deixa afirmar, nas vozes do meu canto,
Que és a mais linda terra portuguesa!

Num desperdício tonto, delirante,
Lanças ao vento, em gesto esbanjador,

O teu colar dum verde palpitante,
Onde tressua em febre o mar da cor.”

“Ponte de Lima”, Teófilo Carneiro, poeta português

António Montenegro Fiúza*

dinária de cativar pessoas, 
para que elas queiram re-
petir e voltar.» Assim se 
desenvolve o interior de 
um país, rico em história e 
património imaterial. Em 
contraste ao turismo das 
unidades neutras, impes-
soais e descaracterizadas, 
oferece-se a humanidade 
dos pequenos espaços e das 
pessoas comuns, doam-se 
experiências capazes de 
perdurar na memória, nun-
ca descurando a qualidade 
e a defesa dos direitos do 
utente/cliente. 
A conversa decorre em-
polgante, sendo o cronista 
um entusiasta desta causa, 
agrada-lhe esta visão de 
futuro, a construção do 
futuro com alicerces firmes 
no passado. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

Vinícius Manhães/Prefeitura de Maricá 

Gabriel chamou a atenção do poder público de sua cidade, que já pretende investir em um espaço para artes marciais
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Aos 20 anos, 
lutador já 
domina 
modalidades que 
fazem diferença 
no octógono
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Botafogo e 
Vasco fazem 
clássico na 
Série B

O Campeona-
t o  Bra s i l e i ro 
da Série B terá 
como destaque 
neste sábado 
o clássico ca-

rioca. Botafogo 
e Vasco se en-
frentam às 21h 
(de Brasília), no 
estádio Nilton 
Santos.

O Botafogo 
chega para a partida em-
balado pelas duas vitórias 
seguidas. Os bons resultados 
vieram depois da contra-
tação do técnico Enderson 
Moreira.

Enderson Moreira volta 
a fi car no banco de reservas 
após cumprir suspensão. O 
treinador vai em busca de 
mais um triunfo no comando 
alvinegro.

O Botafogo vai para o 
clássico com a mesma for-
mação que começou o jogo 
contra o CSA. A boa atuação 
da equipe fez o Enderson 
manter a escalação.

Já o Vasco trouxe o téc-
nico Lisca, que sofreu seu 
primeiro revés no meio de 
semana, para o São Pau-
lo, pela Copa do Brasil. O 
resultado foi um balde de 
água fria depois da goleada 
sobre o Guarani em sua es-
treia.

O Vasco mira uma vitória, 
que pode levar a equipe para 
o G-4 da Série B.

Seleção feminina de futebol é eliminada pelo Canadá nas penalidades

Brasil falha nos pênaltis e 
dá adeus às Olimpíadas

Após um empa-
te por 0 a 0 no 
tempo normal, o 
Brasil foi derro-
tado ontem pelo 
Canadá nos pê-
naltis, em Miyagi, 

e foi eliminado nas quartas de 
fi nal do futebol feminino nos 
Jogos de Tóquio. Nos pênaltis, 
Andressa Alves e Rafaelle des-
perdiçaram suas cobranças.

O primeiro tempo foi mar-
cado pelo equilíbrio. O Brasil 
começou melhor, porém o Ca-

nadá rapidamente equilibrou e 
passou a ser superior. A melhor 
oportunidade dos 45 minutos 
iniciais foi brasileira, com De-
binha saindo cara a cara com 
Labbé, porém fi nalizando em 
cima da goleira.

Na etapa final, o Canadá 
assustou logo de cara com uma 
bola no travessão, e o Brasil en-
controu muita difi culdade para 
criar, levando pouco perigo ao 
gol e levando a decisão para a 
prorrogação. Com as equipes 
cansadas, pouco se produziu no 

tempo extra, porém, as brasilei-
ras quase marcaram com Érika, 
de cabeça.

Marta, capitã da Seleção, 
citou erros cometidos pela 
equipe que ocasionaram na 
eliminação. “Tem dias que as 
coisas não funcionam. Senti 
que começamos muito bem 
no jogo, tivemos possibilidade 
de até abrir o placar, faltou um 
pouco mais de paciência. Mas 
é coisas do futebol, são coisas 
que acontecem e nem sempre 
o melhor ganha”, disse.

Sam Robles / CBF

Marta lamentou a eliminação do Brasil nas quartas de fi nal das Olimpíadas e deixou seu futuro na seleção em aberto

Flu tenta a virada 
contra o Criciúma

Embalado, Flamengo 
visita o Corinthians

O Fluminense 
entra em cam-
po em busca da 
classifi cação na 
Copa do Brasil 
neste sábado. 

Os cariocas recebem o Cri-
ciúma, às 16h30 (de Brasília), 
no Maracanã.

Os donos da casa estão 
pressionados pela sequência 
de derrotas. O Fluminense 
precisa acabar com o jejum 
e vencer por dois gols de 
diferença para avançar às 
quartas de fi nal.

Uma vitória por um gol 
de diferença vai levar o con-
fronto para a disputa de pê-

Corinthians e 
Flamengo tra-
vam um clássico 
nacional na Neo 
Química Arena, 
neste domingo, 
às 16 horas, pela 

14ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Enquanto os man-
dantes tentam se afastar de 
vez do Z4 e encostar no G6, o 
Rubro-Negro busca encurtar 
a distância para a ponta.

O Fla vem embalado por 
seis vitórias consecutivas, 
cinco desde que o técnico 
Renato Gaúcho assumiu o 
comando da equipe. O novo 

naltis. O Criciúma joga pelo 
empate para seguir na com-
petição.

O técnico Roger Machado 
está pressionado no cargo. 
No entanto, a tendência é a 
de que o treinador opte pela 
manutenção da formação. O 
único desfalque segue sendo 
o atacante Caio Paulista, 
lesionado.

Do outro lado, o Criciúma 
chega para a partida moti-
vado. O técnico Paulo Baier 
destacou que os catarinen-
ses fi zeram jogo perfeito na 
ida e reclamou do pênalti 
que resultou no gol dos 
cariocas.

treinador renovou o ambien-
te no vestiário e o time vem 
reeditando atuações que lem-
bram as de 2019, com o por-
tuguês Jorge Jesus.

Apesar de quatro goleadas 
seguidas sobre Bahia (5 a 0), 
Defensa y Justicia (4 a 1), São 
Paulo (5 a 1) e ABC (6 a 0), o 
treinador mantém os pés no 
chão.

“É degrau a degrau. A gen-
te tem que pensar sempre na 
partida que aconteceu hoje e 
a partir de amanhã a gente já 
pensa no Corinthians, sempre 
em busca de vitórias”, afir-
mou Renato.

Abner Teixeira garantiu medalha ao vencer jordaniano Hussein Eishaishna

Bronze está garantido no boxe

O boxe brasi-
leiro assegu-
rou uma me-

dalha de bronze nos Jogos de 
Tóquio com Abner Teixeira, 
que avançou às semifi nais da 
categoria até 91 quilos (peso-
-pesado). O paulista, de 24 anos, 
derrotou o jordaniano Hussein 
Eishaishna por decisão por 4 a 
1 em decisão dos árbitros, em 
duelo das quartas na Arena 
Kokugikan, na capital japonesa. 
O bronze antecipado ocorre 

no boxe pois não há disputa de 
terceiro lugar.

O próximo adversário de 
Abner será o cubano Julio César 
La Cruz, na próxima terça, às 
6h50 (de Brasília).

“Eu sabia que tinha que ir 
para o tudo ou nada. Eu tam-
bém cansei, mas sabia que 
não podia parar. Foi um alívio 
quando acabou, pois foi uma 
luta dura. Meu foco estava total 
na luta, eu ouvia um pouco as 
instruções do meu técnico. É 

muito importante ter apoio, eu 
vim de um projeto social e que-
ro que isso sirva de inspiração 
para as pessoas. Eu comecei 
e não tinha apoio, não tinha 
nada, mas eu tive boas pessoas 
na minha vida que me guia-
ram. Eu não fi z nada sozinho. 
Teve sofrimento, teve luta, mas 
também tive boas pessoas ao 
meu lado que me guiaram e 
ajudaram a colocar essa esca-
da para que eu pudesse subir”, 
afi rmou.

Equipe de André Jardine é favorita para o duelo que vale vaga na semi

Seleção enfrenta o Egito

O Brasil vai 
em busca das 
semifi nais do 

futebol masculino das Olim-
píadas neste sábado. A Sele-
ção Brasileira encara o Egito, 
às 7h (de Brasília), em Tóquio.

Os brasileiros chegam em-
balados pela primeira colo-
cação do grupo D. A Seleção 
Brasileira busca manter o 
bom nível das atuações da 
fase de grupos.

O técnico André Jardine 

deve fazer apenas uma altera-
ção na equipe. O volante Dou-
glas Luiz volta de suspensão 
e fi ca com a vaga de Matheus 
Henrique.

O Brasil conta com a boa 
fase de Richarlison, artilheiro 
do torneio. O atacante mira o 
recorde de gols de Romário 
nos Jogos Olímpicos.

Outro jogador está moti-
vado para o jogo. O capitão 
Dani Alves tem como am-
bição a conquista do ouro 

olímpico, tanto que disputou 
todos os três jogos em Tóquio, 
mostrando que segue em 
grande forma apesar dos 38 
anos de idade.

“Sempre sonhei em par-
ticipar dos Jogos, por isso 
foi um momento de muita 
alegria. Os Jogos Olímpicos 
são mágicos. Ganhar o ouro 
é uma responsabilidade enor-
me, mas vivo para isso. Desa-
fi os como esse me motivam 
muito”, disse.

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

‘Boca Banguela’ segue em 
cartaz no pátio do MAC
Até o dia 15, o público pode 
conferir a exposição “Boca 
Banguela”, da escultora ni-
teroiense Duda Oliveira, no 
pátio do Museu de Arte Con-
temporânea- MAC Niterói. A 
visitação pode ser feita das 
9h às 16h.

Com curadoria de Carlos 
Leal, a mostra reúne escultu-
ras, em grandes formatos de 
ferro e metais fundidos, que 
surpreendem a todos pela 
diversidade de cores, formas 
e acabamentos. O nome da 
exposição faz referência a 

uma parte da música “O Es-
trangeiro”, de Caetano Veloso, 
que cita o antropólogo Claude 
Levis- Strauss, referindo-se a 
Baía de Guanabara como uma 

“Boca Banguela”.
A artista cursou arte na 

Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage e História da Arte 
e da Arquitetura do Brasil, na 
PUC/Rio, e desde 2018 vem 
apresentando sua arte. 

A explosão de cores não 
é apenas uma exposição de 
arte, mas um cenário onde o 
público pode conviver com as 
esculturas como se fi zessem 
parte da paisagem. As formas 
duras e rígidas dos metais 
pesados contrastam com a 
delicadeza da artista. 

Público pode 
conferir as 
grandes 
esculturas, das 
9h às 16h, até o 
dia 15 de agosto

Shows ao vivo 
em Niterói
O “Festival pras bandas de cá” 
segue agitando a Sala Nelson 
Pereira dos Santos, neste do-
mingo, a partir das 17h. Quem 
sobe ao palco são as bandas 
Bezzouros e Bloody Mary 
Reload. Para dar movimento 
as apresentações contarão 
com recursos visuais na tela 
de cinema, permitindo que o 
espetáculo não se limite ape-
nas ao som. O ingresso custa 
R$ 50 (inteira), no site Sympla. 
É necessário levar 1kg de ali-
mento não perecível.

Mostra virtual
EXPOSIÇÃO – O Oi Futuro lançou visita virtual 
360º à exposição ‘Arte, Cidade e Patrimônio: fu-
turo e memória nas poéticas contemporâneas’, 
que reúne obras de 10 artistas de seis estados, 
com curadoria de Adriana Nakamuta. 

DVD – Carol Roberto, cantora, dubladora e atriz 
de 15 anos, está lançando seu primeiro DVD da 
carreira. Chamado ‘Session’, ele conta com 9 fai-
xas. A regravação de ‘Meu Cabelo’ já está disponí-
vel nas plataformas digitais e o clipe no Youtube.

CINEMA – Entre os dias 5 e 18, o À La Carte exi-
be o festival “O Novíssimo Cinema da Paraíba”. 
A mostra reúne sete longas e 17 curtas e leva o 
melhor das produções do Estado.

Léo Zulluh/Divulgação

A exposição da escultora niteroiense Duda Oliveira surpreende pela diversidade de cores, formas e acabamentos

Divulgação

A visita guiada à exposição “Múltiplos Olhares: 
Mulheres Artistas nas Coleções FUNARJ”, 
reúne 150 obras, no Museu do Ingá. Conduzida 
por Ana Maria Cavalcanti, professora de Histó-
ria da Arte, a visita tem legendas em inglês e 
narração em Libras no Youtube.

Divulgação

A banda Bloody Mary é uma das atrações do “Festival Pras bandas de cá” 


