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Sebrae vai ajudar MEIs 
a investir no exterior

Ao todo, 130 empreendedores individuais, micro e pequenas empresas serão qualificadas

INSCRIÇÕES VÃO ATÉ DIA 31

Berne ainda 
atinge áreas 
urbanas

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

OPINIÃO

LUSOFONIA

A vida é feita 
de encontros e 
despedidas

CIDADES/PÁG 6

Divulgação

António Montenegro Fiúza

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Praça de 
Maricá ganha 
repaginada
Recém revitalizada, a Praça 
Orlando de Barros Pimentel, no 
Centro de Maricá, conta com nova 
iluminação de LED, câmeras de 
monitoramento e uma estação 
das bicicletas vermelhinhas, 
além de playground, bicicletários 
e paisagismo. O espaço ganhou 
piso de granito e dois pergolados 
em madeira e ferro, que dão um 
estilo rústico ao ambiente.

CIDADES\PÁG. 4

Vinicius Manhães/Prefeitura de Maricá

Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, foi entregue revitalizada na última semana

Nos 
passos da 
solidariedade
Neste domingo, o  
espetáculo “Histórias não 
contadas”, da Companhia 
de Ballet da Cidade de 
Niterói, se despede do palco 
do Theatro Municipal 
de Niterói com uma 
apresentação beneficente

Cultura Hi 
Hop em série 
na web

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

ingresso é uma lata de leite em pó que 
será doada para a Casa Maria Magdala

Shopping cede 
espaço para 
doar sangue

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 3

Caminho Niemeyer: o melhor do concreto e da natureza
Reaberto ao público em julho, após um longo período de fechamento devido à pandemia, o Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, 
volta a se consolidar como uma das melhores opções gratuitas de lazer ao livre de Niterói. O espaço pode ser frequentado nos fins de 
semana e feriados das 7h às 18h.

CIDADES\PÁG. 3

ESPORTES

Fla volta as 
atenções para o 
Brasileirão
Após se classificar para as 
semifinais da Libertadores, o 
Flamengo enfrenta o Ceará, neste 
domingo, pelo Brasileirão.

PÁG. 8

 Alexandre Vidal / Flamengo

O comandante rubro-negro Renato Gaúcho quer encostar nos líderes do Brasileirão

RICHARD SONSOL

Mercado 
imobiliário 
segue em alta

PÁG. 4

SG convoca 
para atualizar 
dados do SUS

CIDADES\PÁG. 5

Série B: 
Botafogo recebe 
o Vila Nova 
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CARTA DO LEITOR

Carro do barulho
Todo dia é a mesma coisa: carro da pamonha, do pão, do 
peixe, do ferro-velho e até do ovo que a galinha chorou 
para botar. Não aguento mais ouvir essa barulheira todos 
os dias a toda hora aqui na rua onde moro. Isso devia ser 
proibido pelas autoridades. Só o carro da linguiça que não 
passa mais.
Arthur Silva

Ouro líquido
Outro dia parei no posto para abastecer com R$ 50 e o 
frentista depois de receber o pagamento me disse “até 
amanhã”. Parece piada, mas é a pura verdade. A gasolina 
está mais cara que ouro. Daqui a pouco vão estar assal-
tando os motoristas com arma em uma mãe e galão vazio 
na outra. Levam a gasolina e deixam o carro.
Leandro Antunes
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

Políticas públicas para as mulheres

Autora de propostas em 
defesa das mulheres vítimas 
de agressões, a deputada 
Daniela do Waguinho (MDB-
-RJ) considera de grande 
relevância a Câmara Federal 
ter definido que o combate à 
violência contra as mulheres 
será uma das prioridades da 
Lei de Diretrizes Orçamen-

Divulgação

tárias em 2022. Serão incluí-
das no orçamento da União 
ações e programas para as 
mulheres como a implemen-
tação de dez unidades da 
Casa da Mulher Brasileira e 
de Centros de Atendimento 
às Mulheres. “Precisamos 
garantir políticas públicas 
para as mulheres”, destaca.

Vacinação em 
números

Doação de sangue 
no shopping

Mais de 1,1 mil municípios, 
totalizando 57,4% afirma-
ram ter vacinando na última 
semana a faixa etária entre 
18 e 24 anos e pelo menos 
62 (3,3%) já aplicam a vacina 
em adolescentes acima de 
12 anos sem comorbidades. 
Os dados são da 22ª edição 
da pesquisa sobre a covid-19 
realizada pela Confedera-
ção Nacional de Municípios 
(CNM). O levantamento - que 
ouviu 1.896 Municípios entre 
os dias 16 e 19 de agosto - 
também apontou que cerca 
de 60,3%, ou 1.144 Entes 
locais, não registraram mor-
te pela doença nesta última 
semana.

Mas mesmo com o avanço 
na aplicação de doses, a falta 
dos imunizantes ainda foi 
registrada por 17,5%, ou 332 
municípios. Desses, 80% afir-
maram não conseguir aplicar 
a 1ª dose e 39% registram a 
falta de imunizantes para 
aplicar a 2ª dose. 

De segunda a quarta (23 a 
25 de agosto) o São Gonçalo 
Shopping realiza, em par-
ceria com a Clínica de He-
moterapia, uma campanha 
especial de doação de sangue 
com o objetivo de regularizar 
os estoques de sangue de São 
Gonçalo e Niterói.

Para a ação, uma equipe 
da Clínica de Hemoterapia, 
principal banco de sangue 
dos municípios, estará dis-
ponível, das 10h às 17h, em 
loja ao lado da Casa do Ce-
lular, no segundo piso do 
shopping. O atendimento 
será realizado por ordem de 
chegada.

Para doar, é preciso estar 
em boas condições de saúde, 
alimentado, ter entre 16 e 64 
anos, pesar mais de 50 quilos 
e levar um documento de 
identidade com foto. Quem 
estiver com sintomas de 
gripe ou tiver tomado vacina 
recentemente não deve doar 
nesse momento. 

POR JEFFERSON LEMOS

‘Capital Estadual do Cavalo’

Casimiro de Abreu poderá 
receber o título de “Capi-
tal Estadual do Cavalo”. A 
proposta foi apresentada 
pelo deputado Jair Bitten-
court (PP), através do PL 
4624/2021, em tramitação 
na Alerj. O município vem 
se destacando na reali-
zação de feiras e ativida-

Divulgação

des relacionadas ao setor 
equino e foi o segundo do 
país e o primeiro do Estado 
que mais realizou eventos 
equestres oficiais durante 
a pandemia. O objetivo do 
PL é impulsionar o turismo 
e a economia da região, 
contribuindo para ampliar 
os empregos. 

Comissão avaliará lista de leilão

A Alerj propôs a criação 
de uma comissão para 
estudar a lista de imóveis 
que estão disponíveis para 
venda em leilão. A decisão 
foi anunciada após reu-
nião, no Palácio Tiradentes, 
com o presidente da Casa, 
André Ceciliano (PT), o 
governador Cláudio Castro 
e representações acadê-
micas e institutos ligados 

Divulgação/Alerj

à arquitetura, engenharia 
e à arte.

Inaugurado em 1947, 
foi idealizado por Gustavo 
Capanema e projetado por 
Lucio Costa, Carlos Leão, 
Oscar Niemeyer, Affonso 
Eduardo Reidy, Ernani Vas-
concellos e Jorge Machado 
Moreira, com a consultoria 
do arquiteto franco-suíço 
Le Corbusier. 

Panorama RJPanorama RJ

Agentes de segurança públi-
ca no Estado que compra-
rem um veículo blindado 
poderão ficar isentos do 
ICMS. Projeto de lei com 
essa finalidade, apresenta-
do pelo deputado Charlles 
Batista (PSL), começou a 
ser discutido nesta semana 
no plenário da Alerj. Seis co-
missões já sinalizaram posi-
tivamente pela aprovação.

O PL 4606/2021 tem 
como objetivo oferecer 
maior proteção e econo-
mia financeira aos policiais 
civis e militares e agentes da 
Polícia Penal.

“Atentados à vida dos 
agentes de segurança  
pública em serviço ou fora 
de plantão ocorrem fre-
quentemente”, justifica o 
deputado. 

Blindagem para policiais
Divulgação

E voltando a falar em covid, 
as emergências próprias da 
Unimed-Rio apresentaram 
em julho crescimento de 
17% nos atendimentos a ca-
sos suspeitos. E 23% do total 
atendido, tinha entre 16 e 
30 anos. Os números indi-
cam um novo crescimento 
da curva de pacientes com 

suspeita de infecção. Com 
relação a junho, o aumento 
foi de 17%. Outro dado que 
chama a atenção é o cresci-
mento da presença do pú-
blico desta faixa etária nas 
duas unidades da Unimed 
com maior volume de aten-
dimentos: Barra da Tijuca e 
Copacabana.

Covid ameaça os mais jovens
Divulgação

Balé beneficente no 
Municipal de Niterói
Neste domingo, o  espetácu-
lo “Histórias não contadas”, 
da Companhia de Ballet da 
Cidade de Niterói, se des-
pede do palco do Theatro 
Municipal de Niterói. Com 
direção e concepção da 
Fabiana Nunes, a apresen-
tação beneficente acontece 
às 18h.

O ingresso é uma lata de 
leite em pó que será doada 
para a Casa Maria Magdala. 
A aquisição do ingresso é 
de forma online pelo site da 

Sympla e a validação será 
mediante a entrega da doa-
ção no dia do espetáculo.

A apresentação convida 
o espectador a participar 
das narrativas autorais dos 
bailarinos, que de uma for-
ma poética, evidencia a 
coletividade, a potência e a 
beleza do trazer à tona o que 
cada corpo tem a dizer.

O plástico, principal 
objeto em cena, remete a 
várias alusões, como uma 
grande placenta. 

CULTURA FABIANA MAIA

Dinossauros
Até o dia 29, o estaciona-
mento do Shopping Via Par-
que abriga o “Jurassic Safari 
Experience”, que mistura 
interatividade, diversão e 
ciência em um ambiente 
lúdico e recheado de conhe-
cimento, experiência e aven-
tura. Tudo isso acontece sem 
a necessidade de sair do 
carro. Os ingressos para as 
sessões custam entre R$120 
e R$200 (carro para até cin-
co pessoas) e podem ser 
adquiridos pelo site www.
jurassicsafari.com.br. 

HIP HOP – O #CulturaEmCasa transmite, gratuitamen-
te, até o dia 29, sempre às 16h e às 21h, a série docu-
mental “Segredos”, produzida pela Pinacoteca de São 
Paulo, aborda a origem, essência e perspectivas do hip 
hop. Na série, dirigida por Vinicius Colé, os fãs poderão 
acompanhar a história do hip hop nacional, além de 
como esse universo influencia a criação dos artistas. 

AMOR E IRA – O espetáculo online “Te Falo com Amor 
e Ira” é a dica para esta segunda-feira, às 21h. O solo, 
com atuação de Branca Messina e direção de Fernanda 
Bond, narra o encontro de uma mulher e um homem 
através de eras - durante uma videochamada. A mu-
lher fala, o homem escuta. A peça pode ser assistida 
gratuitamente pelo Youtube.

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

Divulgação

Companhia da Cidade arrecada lata de leite para a Casa Maria de Magdala

Camila Cara/Divulgação

 “Jurassic Safari Experience” mistura 

diversão, interatividade e ciência  
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Caminho Niemeyer: visitantes podem admirar arquitetura e praticar esportes além de ver o pôr do sol na Baía

Lazer para todos os gostos
O Caminho Niemeyer, no 
Centro de Niterói, é mais 
uma opção gratuita de lazer 
ao livre de Niterói. O espaço 
foi reaberto ao público em 
julho, após um longo período 
de fechamento causado pela 
pandemia do novo coronaví-
rus, e está se tornando uma 
das áreas preferidas dos 
niteroienses. O local pode 
ser frequentado nos fins de 
semana e feriados das 7h 
às 18h, possui importantes 
obras do famoso arquiteto 
Oscar Niemeyer, uma belís-
sima vista da Baía de Guana-
bara – especialmente no pôr 
do sol –  e permite que ainda, 
passear, caminhar, andar de 
skate, bicicleta e patins.

O Caminho Niemeyer é 
um equipamento cultural de 
grande valor arquitetônico e 
faz parte de um complexo de 
11 quilômetros de obras do 
consagrado arquiteto, que 
vai até Charitas.

“A população está feliz 
com a reabertura. Temos 
recebido muitas famílias 
que vêm patinar, andar de 
bicicleta e aproveitam para 
apreciar o pôr do sol. O es-
paço é bem arejado, ótimo 
para a prática de atividades 
físicas individuais, além de 
ter um visual incrível para os 
amantes da fotografia. Esta-
mos trabalhando com todo 

o cuidado e pedindo para os 
visitantes não deixarem de 
usar máscaras e seguirem o 
protocolo sanitário”, explica 
Barbara Siqueira, gestora do 
Grupo Executivo do Cami-
nho Niemeyer.

O local conta com um 

Centro de Atendimento ao 
Turista (CAT), um projeto 
arquitetônico também inspi-
rado nas obras de Niemeyer, 
e é fruto de um convênio 
entre a Neltur e o Ministé-
rio do Turismo. De hora em 
hora, estagiários de turis-

mo realizam visitas guiadas 
gratuitamente, onde é pos-
sível conhecer a história e 
obra de cada monumento: 
Fundação Oscar Niemeyer, 
Memorial Roberto Silveira e 
o Teatro Popular Oscar Nie-
meyer. Todos com as curvas 

sinuosas, uma das marcas 
do arquiteto. Ali também 
são distribuídos folhetos 
com informações sobre os 
diversos pontos turísticos da  
cidade.

Christiano Guida Frago-
so, de 38 anos, morador do 
Ingá e pai do João Pedro, de 
3 anos, é um dos frequenta-
dores do espaço.

“A gente aproveita muito 
os ambientes ao ar livre. 
Ainda mais nesse período, 
depois de muito tempo em 
isolamento, é um golaço 
da Prefeitura manter esse 

espaço para as famílias apro-
veitarem”, disse o advogado.

O Caminho Niemeyer 
permite a entrada de até 500 
pessoas por vez, de acordo 
com o protocolo sanitário de 
prevenção à Covid-19.

“Esses espaços públicos 
têm me salvado nesta pan-
demia. Eu ando de patins e 
pratico corrida e essa área 
aqui é linda. Acho maravi-
lhoso, é a minha válvula de 
escape, assim como a orla de 
Icaraí”, destaca a engenheira 
Maria Fernanda Bastos, de  
36 anos.

Fotos de Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

Equipamento tem atraído moradores e turistas que também podem aproveitar as visitas gratuitas

Teatros abertos para 
a cultura em Niterói
A Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria Munici-
pal das Culturas (SMC) e da 
Fundação de Arte de Niterói 
(FAN), abriu inscrições para 
as academias e/ou escolas 
de dança que queiram se 
apresentar nos teatros da 
cidade em 2021. A chamada 
pública tem como objetivo 
oferecer gratuitamente os 
espaços do Teatro Municipal 
João Caetano e do Teatro Po-
pular Oscar Niemeyer para 
as apresentações de final 
de ano. Podem participar 
pessoas físicas ou jurídicas, 
residentes ou sediadas em 
Niterói, representantes de 
academias e/ou escolas 
de dança com atuação na 
cidade.

“É a primeira vez que 
os espaços dos teatros são 
ofertados de forma gratui-
ta”, ressalta o secretário das 
Culturas, Leonardo Giorda-
no. “A Secretaria entende a 
importância e a representa-
tividade da ação, e, por isso, 

criou a chamada pública 
para abranger todos os pro-
ponentes de forma iguali-
tária. A cidade espera com 
muito carinho as brilhantes 
apresentações dessa funda-
mental expressão artística 
niteroiense.”

Seguindo todos os pro-
tocolos de segurança, os 
teatros receberão os artistas 
de Niterói, nos tradicionais 
eventos, sempre realizados 
pelas academias ou escolas 
de dança no final do ano. Em 
2020, os eventos foram sus-
pensos devido à pandemia.

Serão selecionadas até 
16 academias/escolas de 
dança para se apresentarem 
nos dois teatros com espe-
táculos de encerramento 
do ano letivo. As inscrições 
serão gratuitas, realizadas 
exclusivamente por meio do 
formulário eletrônico dis-
ponível no endereço www.
culturaniteroi.com.br, que 
estará aberto até as 18h do 
dia 3 de setembro.

Maricá perto do 1º 
campus universitário
Itaipuaçu, em Maricá, vai 
ganhar seu primeiro campus 
universitário já no próximo 
ano. O prefeito Fabiano Hor-
ta recebeu uma comitiva do 
Centro Universitário La Salle 
do Rio de Janeiro (UniLaSalle), 
liderada pelo reitor Jardelino 
Menegat. Na pauta, a ins-
talação de uma unidade da 
instituição no município. Por 
sugestão do governo, serão 
avaliadas áreas do 4º distrito 
para a construção.

A secretária de Educação 
de Maricá, Adriana Costa, par-
ticipou da reunião e disse que 
membros da universidade 
deverão visitar alguns desses 
locais. Ela adiantou que a 
preferência é que o campus 
seja instalado próximo ao 
Centro de Educação Pública 
Transformadora (CEPT), que 
está sendo erguido na Avenida 
Jardel Filho (antiga Avenida 
Dois) e deverá ser entregue no 
fim do ano.

“Queremos que já em 2022 
a UnilaSalle esteja oferecen-
do seus cursos nesse novo 

campus. A instituição já é 
nossa parceira no Passapor-
te Universitário e Itaipuaçu 
experimenta hoje um cresci-
mento vertiginoso. Creio que 
essa instalação irá agregar 
um grande valor para a região 
e para o município em seu 
projeto de educação, além 
da oferta de oportunidades 
para quem mora ali”, frisou 
Adriana.

Segundo o reitor Jardeli-
no, a ideia de implantar uma 
unidade em Maricá foi uma 
sugestão dos alunos oriundos 
do Passaporte Universitário, 
o que fez com que o grupo 
viesse conversar com o pre-
feito em busca de apoio para 
a iniciativa.

“Os alunos de Maricá nos 
deram essa sugestão e hoje 
estamos aqui dando os pri-
meiros passos nesse desafio. 
Isso pouparia bastante tempo 
de deslocamento para eles, 
mas também oferece uma 
nova perspectiva de futuro 
para a localidade e para nós”, 
afirmou o educador.

Niterói: ação contra abandono 
escolar durante a pandemia
A Secretaria Municipal de 
Educação e a Fundação Mu-
nicipal de Educação de Nite-
rói lançaram o projeto piloto 
de implantação do Busca 
Ativa Escolar, do Fundo das 
Nações Unidas para a Infân-
cia (Unicef), na última sexta-
-feira (20) na Escola Munici-
pal Infante Dom Henrique, 
na Engenhoca. A unidade 
será a primeira a receber as 
ações do programa que visa a 
identificar e recuperar alunos 
que estejam em situação de 
abandono escolar. A iniciativa 
é uma parceria entre as secre-
tarias de Saúde, Educação, 
Assistência Social e Economia 
Solidária, além de contar com 
o apoio de colaboradores da 
Comissão de Educação da 
Câmara de Vereadores, Con-

selho Tutelar e Federação das 
Associações de Moradores de 
Niterói (Famnit).

A unidade escolar será 
responsável por realizar o 
levantamento dos alunos 
infrequentes e em situação 
de abandono, junto aos da-
dos já analisados pela SME/
FME. Os supervisores insti-
tucionais, que são designa-
dos pela Educação, Saúde e 
Assistência Social, vão avaliar 
os casos e acionar os Agentes 
Comunitários. Esses agentes 
poderão ser assistentes so-
ciais do Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS), 
funcionários do Médico de 
Família ou da Associação de 
Moradores do bairro, pessoas 
ligadas ao território das esco-
las e das famílias.

Depois que eles conversa-
rem com a família, será ava-
liada a necessidade de uma 
visita técnica, entender o seu 
contexto e apurar os motivos 
da exclusão escolar. Depen-
dendo do caso, será avaliada 
a necessidade de acionar o 
Conselho Tutelar. O objetivo é 
inserir a família nas políticas 
públicas do município e recu-
perar alunos que perderam o 
vínculo com a escola ou que 
não participam das atividades 
pedagógicas.

“O aumento da evasão 
escolar se configura em um 
dos principais desafios que o 
Brasil enfrentará no pós-pan-
demia. Aliado a uma série de 
medidas desenvolvidas pela 
secretaria de Educação, como 
o Programa de Aprendizagem 

Intensiva e ações de inclusão 
digital, o Busca Ativa será 
importantíssimo para a re-
cuperação dos alunos que se 
afastaram da escola. A ação 
transversal e intersetorial é 
fundamental para que Niterói 
possa assegurar o direito à 
educação na cidade”, afirmou 
o secretário de Educação, 
Vinicius Wu.

A reunião contou com a 
presença de assistentes so-
ciais de unidades do Centro 
de Referência da Assistência 
Social (CRAS) próximos à 
unidade. Os funcionários são 
importantes no processo de 
procurar as famílias e buscar 
o diálogo que possibilite o 
retorno das crianças e ado-
lescentes às escolas.

Escola na Engenhoca será a primeira a receber as ações de identificação 

O Caminho possui arquitetura, lazer e belezas naturais em um único lugar

Oportunidade de qualificação 
para os empreendedores

Os pequenos negócios vêm 
enxergando o mercado in-
ternacional como opção para 
aumentar o faturamento. Para 
internacionalizar a sua mar-
ca, o empreendedor precisa 
desenvolver novos processos 
e adquirir cultura diferencia-
da. Com o objetivo de fomen-
tar e consolidar a participação 
das micro e pequenas empre-
sas neste cenário, o Sebrae 
Rio seleciona até 31 de agosto, 
130 MPEs do Estado do Rio 
de Janeiro, para participar do 
programa de aceleração “Pro-
Global”. As inscrições são pelo 
site www.sebraeproglobal.
com.br.

O programa terá duração 
de até 14 meses, com 212 ho-
ras de capacitações e consul-
torias individuais, iniciando 
em outubro e com previsão 
de término em novembro de 
2022. O conteúdo foi elabora-

do para aprimorar a compe-
titividade e a produtividade 
dos pequenos negócios com 
foco em design e modelagem 
estratégica para internacio-
nalização; inovação e de-
senvolvimento de produto/
serviço para internaciona-
lização; gestão financeira 
internacional; estratégia de 
comunicação internacional 
e estratégia comercial inter-
nacional.

“O Rio de Janeiro pos-
sui excessiva concentração 
de mercados de destino de 
suas exportações, com 47% 
do valor para a China e 21% 
para os Estados Unidos. As 
exportações no estado são 
concentradas em petróleo, 
mas outros produtos pro-
duzidos possuem potencial 
para competir no mercado 
internacional. O empreen-
dedor precisa olhar todas as 

oportunidades para sua em-
presa crescer, melhorar sua 
competitividade, e alcançar 
novos clientes nos mercados 
doméstico e internacional. 
Para investir nesta estratégia, 
o empreendedor precisa de 
informação, planejamento e 
ação”, destaca Miriam Ferraz, 
coordenadora de Negócios 
Internacionais do Sebrae Rio.

Durante o período de ca-
pacitações, os pequenos ne-
gócios terão a oportunidade 
de promover intercâmbio 
comercial e tecnológico; ter 
acesso a um conjunto de 
ferramentas e informações 
que facilitam a entrada dos 
produtos e serviços no mer-
cado internacional; à criação 
de novos ou diversificação 
do portfólio da empresa; a 
melhorias na eficiência pro-
dutiva e redução de custos; 
e de fomentar parcerias es-

tratégias para a promoção de 
negócios.

Edital - Para participar do 
edital, os pequenos negócios 
precisam de inscrição  no 
CNPJ; estar enquadrada como 
MEI – Microempreendedor 
Individual, Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, 
com faturamento anual máxi-
mo de R$ 4,8 milhões podem 
se inscrever para a reserva.

As empresas participan-
tes precisam desenvolver 
produtos e serviços com di-
ferenciais competitivos ou 
soluções inovadoras. Os pe-
quenos negócios mais aptos 
a participarem são voltados 
para alimentos e bebidas; 
moda e acessórios; saúde e 
beleza; energias: engenharia 
e produção de petróleo, gás 
e energia; tecnologia da in-
formação e comunicação e 
metalmecânico.

Sebrae capacitará pequenos negócios para investir no mercado internacional 
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Venda de imóveis se mantém forte no 2º semestre

Richard Sonsol*

O otimismo do mercado imo-
biliário segue firme no segundo 

semestre de 2021. Existem as pre-
visões conservadoras e otimistas, 
mas o lado bom é que as duas são 
positivas, apontam crescimento 
do setor e boas oportunidades 
para comprar o primeiro imóvel 
ou trocar por outro.

No cenário moderado das pre-
visões, a expectativa é que o 
segundo semestre feche com um 
volume de negócios da ordem de 
R$ 98 bilhões em empréstimos 
para aquisição e construção com 
recursos da Caderneta de Pou-
pança, aponta a Associação Bra-
sileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip).

O resultado esperado aponta 
para um crescimento de 1% 
em relação a primeira metade 
do ano, que fechou em R$ 97 
bilhões. E não é pouco. O ano 
inteiro vai se manter aquecido 

mesmo em um período em que 
ainda se enfrenta a pandemia 
no país.

Somando os dois semestres 
do ano, a previsão é chegar a 
R$ 195 bilhões em 
empréstimos imo-
biliários oriundos 
do Sistema Brasi-
leiro de Poupan-
ça e Empréstimos 
(SBPE) e, assim, 
bater um novo re-
corde histórico. 
Para ter uma ideia 
da escalada das 
vendas, em 2020, 
os financiamen-
tos alcançaram R$ 
124 bilhões e em 2019, R$ 
78,7 bilhões.

O momento continua favo-
rável para quem quer comprar 

um imóvel. As taxas de juros con-
tinuam atrativas e isso justifica o 

otimismo do setor. Segundo 
especialistas, a competição 
entre os agentes que atuam 
no crédito imobiliário é sau-

dável e pró-consu-
midor e, por isso, es-
pera-se que as taxas 
dos empréstimos não 
acompanhem a gran-
deza dos reajustes da 
Selic e permaneçam 
amigáveis para quem 
quer comprar um 
imóvel.

Para a Datastore, 
empresa de pesqui-
sa, a temperatura 

do mercado imobiliário 
continuará em alta entre 
julho e dezembro porque 
há demanda, como aponta 

recente pesquisa da empresa. 

Mais de 14,5 milhões de famílias 
têm intenção de adquirir um 
imóvel nos próximos 24 meses, 
nos segmentos popular, médio 
e luxo. Segundo a empresa, essa 
demanda vai garantir crescimen-
to de 29% no ano.

Niterói é uma cidade acolhedora 
e vem se destacando com ações 
nas áreas sociais, ambiental e 
cultural no cenário nacional. 
Quem procura um imóvel na 
região, pode contar com o pro-
fissional associado à ADEMI-Ni-
terói, preparado para assessorar 
um bom negócio, com a seguran-
ça necessária.

O resultado 
esperado 

aponta para 
um crescimento 

de 1% em 
relação a 
primeira 

metade do ano

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói

Parte da via, no Alcântara, será transformada em passeio público. Pavimentação avança no Boa Vista

SG: começa obra na Raul Veiga
A Estrada Raul Veiga vai mu-
dar de visual. A Prefeitura 
de São Gonçalo, por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, iniciou na úl-
tima semana as intervenções 
que irão repaginar a via, que 
sempre sofreu com problema 
crônico de desordenamento 
urbano. Em breve, ela vai virar 
um passeio público de cerca 
de um quilômetro.

O primeiro trecho a rece-
ber as intervenções está entre 
a Rua Manoel João Gonçalves 
e a Rua Antônio Sodré, que 
teve o trânsito interditado na 
última quinta-feira (19), dei-
xando de receber o tráfego de 
veículos. Os ambulantes vão 
passar a ocupar o centro do 
logradouro, que receberá um 
novo paisagismo, liberando as 
laterais para o trânsito livre de 
pedestres.

Com a mudança, a Secre-

taria de Transportes foi alte-
rado o itinerário e do ponto 
final das linhas municipais 
que utilizam o trecho da obra. 
As linhas 18, 23, 23A, 25, 30, 
30A, 30B, 30C, 40, 49A, 49B, 
54 a 54A tiveram o ponto 
final transferido para a Rua 
Antônio Sodré. As demais 
linhas que fazem ponto final 
na Estrada Raul Veiga seguem 
no mesmo local. Já as linhas 
de ônibus que acessam a 
Raul Veiga pela Rua Manoel 
João Gonçalves, passaram a 
entrar na Rua Nestor Pinto 
Alves, passando pela Antônio 
Sodré, para aí então, acessar a 
Raul Veiga.

Ainda no pacote de altera-
ções, o retorno para o bairro 
Santa Isabel será realizado 
pela Rua Rubens Amaral. Já o 
ponto de táxi foi remanejado 
para o lado esquerdo da via, 
logo após a Antônio Sodré.

Pavimentação - Já a pavi-
mentação na Avenida Joaquim 
de Oliveira, no bairro do Boa 
Vista, teve início na manhã de 
sexta-feira (20), próximo à BR-
101 e segue rumo ao Centro da 
cidade. Já a fresagem também 
está sendo realizada e já che-
gou até o número 1360 da via.

As obras começaram em 
abril na Avenida Humberto de 
Alencar Castelo Branco (an-
tiga Avenida Edson), Avenida 
Jornalista Roberto Marinho 
(antiga Avenida Maricá) e na 
Rua Salvatori, viabilizadas 
graças a uma parceria com o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem do Rio de Ja-
neiro (DER-RJ), que fornece 
insumos para a produção do 
asfalto. Essa é apenas a quarta 
rua de um total de 54 vias que 
serão recuperadas através da 
parceria.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, acompanhou de perto o início das intervenções no local 

Casimiro 
simplifica 
cadastro de 
imóveis
 A Prefeitura de Casimiro 
de Abreu, por meio da Lei 
nº 2124/21 e do Decreto 
nº 2212/21, simplificou 
as regras para atualização 
do cadastro imobiliário 
urbano. Se um imóvel está 
em nome de terceiros, 
até mesmo falecidos, o 
proprietário pode solici-
tar a atualização no ca-
dastro junto à Secretaria 
de Fazenda, Indústria e 
Comércio. É necessário 
juntar os documentos que 
comprovem a negociação 
do bem e apresentar no 
Protocolo Geral da Prefei-
tura em Casimiro de Abreu 
ou no Protocolo do Centro 
Administrativo, em Barra 
de São João.

Para o secretário de 
Fazenda, Eliezer Crispim, 
essa lei vai beneficiar que 
não está com seus imó-
veis cadastrados em seus 
nomes.

“A lei 2124/21 vai faci-
litar para o proprietário o 
cadastro do imóvel. Mas é 
importante ressaltar a lei, e 
o decreto que a regulamen-
ta, possuem características 
fiscais e sociais, não cons-
tam para legitimidade da 
propriedade, do domínio 
útil ou da posse de imóvel. 
A propriedade somente se 
dará com inclusão do bem 
no Registro Geral de Imó-
veis”, esclareceu Crispim.

Mangaratiba ganha 
reforço na limpeza
A limpeza das praias de Man-
garatiba ganhou um reforço e 
tanto. Desde sexta-feira (20), a 
prefeitura, através da Secretaria 
de Serviços Públicos, iniciou a 
higienização das praias com um 
equipamento conhecido como 
máquina “Limpadora de Areia”, 
equipamento que vem fazendo 
sucesso nas regiões costeiras do 
mundo. O trabalho foi iniciado 
em Itacuruçá e percorrerá toda 
a orla do município.

A máquina, que é puxada 
por um trator, retira todo o lixo 
das areias. Ela faz a elevação de 
até 200mm de areia, recolhe 
fragmentos - como resíduos de 
cigarros ou canudos plásticos, 
por exemplo -, retém esses 
objetos, e devolve a areia limpa 
e arejada para a praia. O equi-
pamento tem capacidade para 
capturar resíduos de até 15kg 
e ainda ajuda a uniformizar 
superfícies.

“Essa máquina é sensacio-
nal e limpa a areia de verdade. 
Ontem, antes de dar início ao 

trabalho, fizemos um teste de 
15 minutos em um trecho de 
praia e o equipamento tirou 
uma quantidade considerável 
de pedras, canudos, copos e 
outros tipos de material que 
estavam na areia. Tenho certeza 
que a Limpadora fará bastante 
diferença na conservação da 
nossa orla”, explicou o secretá-
rio de Serviços Públicos, Fábio 
Ferreira.

Segundo ele, o prefeito Alan 
Bombeiro, o maquinário vai 
garantir mais segurança, saúde 
e conforto para os banhistas, 
além de ajudar a proteger o 
meio ambiente.

“Fico muito feliz em po-
der trazer esse tipo de serviço 
para nossa população e nossos 
visitantes. As praias de Manga-
ratiba são famosas no mundo 
todo e cuidar delas com essa 
tecnologia fará uma diferença 
enorme do ponto de vista sani-
tário, e também para a preser-
vação ambiental”, comemorou 
o prefeito.

O espaço conta com nova iluminação, playground e bicicletários

Praça Orlando de Barros é 
remodelada em Maricá

A Praça Orlando de Bar-
ros Pimentel, no Centro de 
Maricá, teve inaugurada na 
última semana sua maior 
remodelação nos últimos 
15 anos. O espaço de 7.541 
metros quadrados passou a 
contar com nova iluminação 
de LED, câmeras de moni-
toramento e uma estação 
das bicicletas vermelhinhas, 
além de playground, bicicle-
tários e paisagismo. O espaço 
também ganhou piso de 
granito e dois pergolados em 
madeira e ferro, instalados 
em pontos opostos da praça, 
para dão um estilo rústico ao 
ambiente.

Presente à inauguração, 
o prefeito Fabiano Horta 
agradeceu a cada trabalha-
dor que participou da obra, 
que começou no início de 
2020 – a intervenção chegou 
a ser interrompida em razão 
da pandemia do novo coro-
navírus.

“Aqui temos um ato he-
roico coletivo, que envolve 
técnicos, operários e ideali-
zadores. Hoje, Maricá é uma 
cidade em transformação 
física, e esta praça tem um 
simbolismo afetivo grande 
em todos nós. A Praça Orlan-
do de Barros Pimentel virou 
um lugar para sempre de 
todos”, declarou o prefeito, 
ao anunciar haverá ainda no 
local homenagens à antiga 
biblioteca e o colégio São 

Caetano (que existiam ali 
décadas atrás) e um letreiro 
com a hashtag #MaricáÉ-
MeuPaís.

O secretário de Turismo, 
Robson Dutra, adiantou 
que o Natal Iluminado será 
o primeiro grande evento 
que a praça remodelada vai 
abrigar. 

“A área já está bonita por 
si só e, desta forma, creio 
que vai ser fácil montar a 
decoração natalina. Depois 
disso, iremos avaliar que tipo 

de evento o espaço poderá 
receber com essa nova confi-
guração”, disse ele, declaran-
do que as últimas obras vêm 
transformando a cidade num 
polo de atração turística cada 
vez mais intenso. 

“A praça está maravilho-
sa, foi o melhor trabalho 
que já vi aqui, ficou lindo”, 
elogiou Oneide Ferreira To-
más, de 69 anos. Ao lado 
dela, a filha Danusia Tomás 
reforçou que quer os filhos 
sempre brincando no local.

Moradores aprovaram as mudanças na Praça Orlando de Barros Pimentel

Vinicius Manhães/Prefeitura de Maricá

Thiago Carlos/Prefeitura de Mangaratiba

A máquina, que é puxada por um trator, retira todo o lixo das areias
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O mal da Miíase (berne ou bicheira)
Por professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

O termo miíase (berne ou bi-
cheira) é derivado da palavra 
grega “myia”, que significa 
mosca e “asis” que significa 
doença, moléstia, tendo sido 
descrita pela primeira vez por 
Hope em 1840.

É uma doença que se ca-
racteriza pela infestação de 
larvas de moscas de várias es-
pécies que invadem o tecido 
cutâneo ou orifícios naturais, 
do organismo de animais ver-
tebrados de sangue quente, 
incluindo os seres humanos. 

 Apesar de ocorrer mais 
frequentemente em áreas 
rurais, tem ocorrido em áreas 
urbanas, infectando não só 
animais, mas também pes-
soas. As regiões tropicais e 
subtropicais por apresentam 
condições de clima quente e 
úmido favorecem a presença 
desses agentes causadores 
das miíases.

Isso ocorre quando ocor-
re a deposição de ovos em 
feridas, em bordos de lesões 
ou em cavidades do corpo. 
O reservatório costuma ser a 
mosca doméstica, podendo 
ter um período de incubação 
de até duas semanas.

Em média após 12 a 24 
horas as larvas começam a 
emergir, iniciando o processo 
de se alimentarem dos flui-
dos e dos tecidos da ferida, 
provocando uma escavação 
de cabeça para baixo, for-
mando o que se denomina 
de “bicheira”. As larvas se ali-
mentam do tecido através de 
seus ganchos orais, levando a 
uma ampliação da ferida, que 
vai se tornando cada vez mais 
profunda, podendo provocar 
uma destruição do tecido 
de forma ampla e extensa, 
assumindo um aspecto aver-
melhado, configurando um 

processo e inflamatório. Não 
ocorre transmissão de pessoa 
a pessoa.

O termo berne caracteriza 
uma lesão nodular pareci-
da a um furúnculo, com a 
presença de um pequeno 
orifício no centro por onde 
sai uma secreção sanguino-
lenta ou amarelada, por onde 
a larva da mosca consegue 

respirar. A pessoa pode ex-
perimentar uma sensação 
de fisgada, ferroada ou mes-
mo sentir uma sensação de  
movimentos no local da lesão 
e dor local.

As áreas mais afetadas 
costumam ser as pernas, os 
braços e o couro cabeludo. 
As larvas que permanecem 
sob a pele, utilizam o tecido 
subcutâneo como sua fonte 

de alimentação, daí a necessi-
dade de serem retiradas, uma 
vez que aproximadamente 
após 50 dias elas atingem a 
maturidade, podendo dar 
origem ao seu ciclo evolutivo, 
e darem origem aos insetos 
adultos

Existem diferentes tipos 
de miíase secundária, popu-
larmente conhecida como 
bicheira. Merecem destaque 

a forma cutânea, quando as 
larvas podem ser vistas na 
superfície de feridas na pele; 
e a cavitária, quando grandes 
quantidades de larvas habi-
tam orifícios como o nariz, 
dentre outros. A gravidade 
do quadro vai depender do 
local da lesão e do grau de 
destruição tecidual. 

A região afetada se apre-
senta como um nódulo aver-

melhado com um pequeno 
orifício central por onde dre-
na intermitentemente uma 
serosidade.

 Em crianças é muito co-
mum associado a infestação 
de piolhos que ao coçarem 
o couro cabeludo, provocam 
lesões abertas, bem como 
queimaduras provocadas por 
produtos para relaxamento 
do cabelo, que podem favo-
recer à deposição de larvas de 
determinadas moscas nestas 
regiões.

O tratamento é feito com 
a retirada manual das larvas 
e uma higiene adequada. Para 
facilitar a remoção, pode-se 
fechar o orifício com vaselina 
e esparadrapo, impedindo 
que a larva respire, aguardan-
do um tempo para pinçá-las 
quando vierem à superfície 
para respirar.

Em casos mais graves, 
pode-se fazer a retirada cirúr-
gica das larvas. Lembrar que 
algumas localizações reque-
rem mais cuidado, como as 
peri-orificiais, necessitando 
de uma avaliação em uma 
unidade de saúde, que além 
da extração das larvas, poderá 
prescrever a Ivermectina, que 
auxiliará no extermínio das 
larvas.  

As medidas de controle da 
miíase incluem o combate às 
moscas, uma higiene pessoal 
adequada, devendo cobrir fe-
ridas abertas, evitando que as 
moscas depositem seus ovos.

Sem tratamento, à medida 
que a infestação progride, 
os vermes podem devorar 
os tecidos e até atingirem os 
ossos. As pessoas que vivem 
em condições precárias de 
higiene e saúde, podem ter 
um comprometimento mais 
grave dessa doença.

SG convoca para 
atualização no SUS
Moradores do município de 
São Gonçalo usuários do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
devem procurar as unidades 
de saúde da cidade para atua-
lizar os seus dados cadastrais, 
principalmente telefone e 
endereço. E aqueles que ain-
da não têm cartão do SUS 
também devem procurar os 
postos de saúde para realizar 
o cadastro. As duas iniciativas 
são de extrema importância 
para a Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo e para os gonçalen-
ses, que poderão ser melhor 
atendidos. 

A atualização dos dados 
cadastrais é necessária para 
que os gonçalenses não per-
cam marcação de consultas, 
exames e até cirurgias. 

“É muito importante os 
usuários atualizarem os seus 
cadastros para evitar falta de 
atendimento. Muitas vezes, 
quando equipes da Secretaria 
de Saúde ligam para fazer a 
marcação, não conseguem 
falar com o paciente, que 
fica sem o atendimento. E, se 
estiver com endereço errado, 

pode ter a consulta marcada 
próxima ao endereço que está 
cadastrado”, explicou o sub-
secretário da Atenção Básica, 
Maik Mello.       

Uma das medidas que já 
está sendo tomada é a atua-
lização do cadastro na ida 
aos postos de saúde e na ida 
dos agentes comunitários às 
residências. No entanto, nem 
todos vão com frequência aos 
postos e os agentes não en-
contram todos em casa. 

“Por isso, a necessidade 
do usuário procurar qualquer 
unidade de saúde para os 
dois propósitos – tanto para 
a atualização quanto para o 
cadastro. Pode ser qualquer 
unidade de saúde, algumas 
funcionam até 21h”, lembrou 
Maik.

O cadastro da população 
no SUS é uma determina-
ção do Ministério da Saúde 
dentro do Programa Previne 
Brasil. Atualmente, a Secre-
taria de Saúde e Defesa Civil 
tem 417 mil cadastros no SUS 
e tem, até 31 de dezembro, 
para cadastrar, pelo menos, 
875 mil gonçalenses.

Pixabay

Miíase é uma doença que se caracteriza pela infestação de larvas de moscas de várias espécies que invadem o tecido cutâneo ou orifícios naturais

Unidade de saúde de SG 
participa de programa federal 

O Pronto Socorro Central Dr. 
Armando Gomes de Sá Couto, 
no Zé Garoto, em São Gonçalo, 
foi selecionado pelo Ministério 
da Saúde para fazer parte do 
projeto “Saúde em Nossas 
Mãos: Melhorando a Segu-
rança do Paciente em Larga 
Escala no Brasil”. Selecionado 
entre quase mil hospitais em 
todo o país, a unidade de 
saúde de São Gonçalo vai im-
plantar práticas de prevenção 
de infecções na Unidades de 
Terapias Intensivas (UTIs) pelo 
triênio 2021-2023.

 As exigências do Minis-
tério da Saúde para fazer as 
inscrições no programa foram: 
ser  hospital público ou filan-
trópico; ter no mínimo 100 lei-
tos ativos; possuir, no mínimo, 
10 leitos de UTI adulto ou pe-
diátrico; possuir uma equipe 
dedicada ao projeto que deseja 
implantar as práticas seguras e 
prevenção de infeções em suas 
UTIs e ter apoio institucional 
para se candidatar (responsá-
vel legal do hospital). 

O pronto socorro, dentro 
de todos os critérios, realizou 
a inscrição, em junho deste 
ano, com  centenas de outros 
hospitais, que apresentaram 
a estrutura,  os projetos e os 
indicadores. Dentre os mil, 
ele foi selecionado para pas-
sar para a segunda etapa com 
mais outros 300 participantes.

 “O Pronto Socorro Central 
Dr. Armando Gomes de Sá 
Couto foi entrevistado por 
consultores do Hospital Moi-
nhos de Vento, Hospital Ale-

mão Oswaldo Cruz e Hospital 
Israelita Albert Einstein, onde 
saiu com um dos vencedo-
res”, disse Allan Jacqueson 
Barbosa Lobo, diretor geral da  
unidade. 

O resultado positivo che-
gou no dia 13 de agosto. Além 
do Pronto Socorro Central, ou-
tras 203 unidades de saúde es-
palhadas pelo país farão parte 
do projeto. Cada grupo de 34 
hospitais será acompanhado 
por um hospital do Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único 
de Saúde (Proadi-SUS), cha-
mado de satélite. Atualmente, 
seis hospitais fazem parte do 
Proadi-SUS e trabalham de 

forma colaborativa para a exe-
cução do projeto nas unidades 
de saúde selecionadas.

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), as 
infecções hospitalares afetam 
14 em cada 100 pacientes 
nos hospitais. De cada 100 
pacientes hospitalizados em 
um determinado momento, 
10 terão infecções associadas 
a cuidados de saúde em países 
em desenvolvimento. Medidas 
de prevenção e controle de 
infecção simples e de baixo 
custo, como a higiene das 
mãos apropriada, podem re-
duzir a frequência em mais de 
50%. Essa iniciativa pretende 
alcançar uma redução de 50% 

Pronto Socorro é selecionado para projeto de prevenção de infecções em UTIs 
Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Selecionada entre quase mil hospitais, a unidade de saúde vai implantar práticas de prevenção de infecções nas UTIs

da incidência dessas infecções 
em pacientes internados em 
unidades de terapia intensiva 
em dois anos.

O programa - O Proadi-SUS 
foi lançado em 2008 para que 
instituições hospitalares, sem 
fins lucrativos, desenvolves-
sem projetos para ajudar no 
desenvolvimento e qualifica-
ção dos profissionais do SUS. 
Atualmente, seis hospitais 
fazem parte do programa. 
São eles: Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, Hospital do 
Coração, Hospital Israelita 
Albert Einstein, Hospital Moi-
nhos de Vento e Hospital Sírio  
Libanês.

Com o intuito de desen-
volver um trabalho mais 
humanizado e restaurar a 
dignidade dos pacientes, 
a Secretaria de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo 
entregou o novo consultó-
rio odontológico na Clínica 
Nossa Senhora das Vitó-
rias, no Zé Garoto, nesta 
sexta-feira (20). A reforma é 
mais um avanço para aten-

der e servir às pessoas que 
necessitam dos cuidados 
da saúde mental na cidade. 

“Um governo não é uma 
única pessoa, é um grupo 
de servidores trabalhando 
em prol da melhoria da 
condição de vida do nos-
so povo. As coisas estão 
começando a funcionar “, 
afirmou o prefeito de São 
Gonçalo, Capitão Nelson.

Odontologia no Zé Garoto
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Secretaria das Culturas de Niterói realizará transmissões nos dias 23 a 27 deste mês

Webinário ensina boas práticas 
com recursos da Lei Aldir Blanc

Com o objetivo de auxiliar os 
municípios que irão executar 
os recursos da Lei Aldir Blanc 
(LAB), a Secretaria Municipal 
das Culturas de Niterói reali-
zará, dos dias 23 a 27 deste 
mês, o webinário aberto e 
gratuito “Boas Práticas na Lei 
Aldir Blanc  - A experiência 
de Niterói”. Além de orien-
tações acerca da aplicação 
da verba, serão apresentadas 
recomendações e sugestões 
para para a execução das 
contrapartidas. 

A ação é voltada para artis-
tas, produtores culturais, be-
neficiários ou não de projetos 
e recursos da Lei e de outras 
ações emergenciais, estudan-
tes, representantes e gestores 
do setor cultural, entre outros. 
De acordo com o secretário 
municipal das Culturas de 
Niterói, Leonardo Giordano, a 
cidade foi uma das primeiras 
do Brasil a receber e executar 
o repasse dos recursos da LAB 
em 2020. 

“Sabemos que muitos 
artistas e realizadores cul-
turais ainda não consegui-
ram desenvolver as ações e 

contrapartidas previstas em 
seus projetos, por conta do 
prolongamento das medidas 
restritivas. Ao mesmo tempo, 
a prorrogação dos prazos 
de execução da LAB, até de-
zembro de 2021, abre novas 
possibilidades. Nesse sentido, 
queremos compartilhar nossa 
experiência em um espaço de 
troca, para que outros agentes 
culturais, em outros lugares, 
consigam ter êxito nessa im-
portante política pública, que 
ampara os trabalhadores da 
cultura em um momento tão 
difícil de paralisação das ativi-
dades, e assegura a produção 
de conteúdo relevante para a 
sociedade.”

A LAB destinou cerca de 
R$ 3 bilhões ao setor cultu-
ral em caráter emergencial. 
Apoiou diretamente milhares 
de projetos, espaços, ini-
ciativas, coletivos e ações 
culturais, chegando a lugares 
onde até então não havia po-
lítica pública de cultura. Nas 
capitais e grandes cidades, 
criou e ampliou mecanismos 
de fomento  já existentes e 
fortaleceu os sistemas muni-

cipais e estaduais de cultura. 
Estima-se que, dos 870 mil 
empregos perdidos (2020) 
durante a pandemia, 412 
mil foram recuperados (em 
2021) com o aporte da Lei, de 
acordo com as informações 
do Painel de Dados do Obser-
vatório Itaú Cultural. Cerca de 
R$ 770 milhões estão no saldo 
remanescente de estados e 
municípios para a execução.

Para a deputada federal 
Jandira Feghali, autora da Lei, 
“a LAB foi uma grande con-
quista das fazedoras e faze-
dores de cultura, dos gestores, 
da sociedade e do parlamento 
brasileiro. Todos os recursos 
foram liberados e além de 
socorrer emergencialmente 
na pandemia, construiu pi-
lares importantes na política 
cultural nacional”, destacou a 
parlamentar.

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

A vida é uma viagem de 
comboio, na qual pessoas 
entram e saem das nossas 
vidas, ocupam lugares im-
portantes, viajam connosco 
por um longo período ou fa-
zem aparições curtas, mais 
ou menos marcantes.

Num dos apeadeiros da 
vida, conheci Carlos Correia, 
um dos mais ilustres gui-
neenses contemporâneos, 
a quem foi concedido pela 
Universidade Lusófona, o 
Diploma e a Medalha de 
Ouro de Reconhecimento 
e Mérito, antigo Primeiro 
Ministro da Guiné – Bissau, 
mas, e acima de tudo, um 
ser humano incomparável 
e amigo.

No quintal da sua casa de 
estilo colonial, nas tabancas, 
nas estradas empoeiradas, 
nos mangais e nas savanas, 
por todos os locais por onde 
passamos, ecoa a sua voz 
cálida e mansa, tranquila 
mas imponente. A voz de 
um amigo.

A sua vocação política 
fora movida pelo profundo 
amor ao povo guineense e 
por um senso pródigo de 

justiça; esteve presente no 
Massacre de Pidjiguiti, no qual 
se posicionou, fortemente, 
em defesa dos trabalhadores 
injustiçados e martirizados; 
como um ser ubíquo, lutou 
pela independência nacional 
em duas frentes: na luta arma-
da e na alfabetização; usou da 
espada e da pena, para libertar 
a Guiné – Bissau e levá-la ao 
progresso e ao desenvolvi-
mento.

Carlos Correia fora um 
soldado, um professor, um 
político, um verdadeiro amigo 
do seu povo.

OPINIÃO

Divulgação

“Enfim, depois de tanto erro passado 
Tantas retaliações, tanto perigo 

Eis que ressurge noutro o velho amigo 
Nunca perdido, sempre reencontrado. 

É bom sentá-lo novamente ao lado 
Com olhos que contêm o olhar antigo 
Sempre comigo um pouco atribulado 
E como sempre singular comigo. (…)”

Soneto do Amigo, Vinicius de Moraes - primeira parte

“(…)Um bicho igual a mim, simples e humano 
Sabendo se mover e comover 

E a disfarçar com o meu próprio engano. 
O amigo: um ser que a vida não explica 

Que só se vai ao ver outro nascer 
E o espelho de minha alma multiplica...»

Soneto do Amigo, Vinicius de Moraes – última parte

António Montenegro Fiúza*

Por estes dias, retorna ao 
pó um homem que muito fez 
pelo seu país, com dedicação, 
com a grandiosidade plena 
de quem o faz por amor e 
abnegação, um homem que 
abraçou o seu povo, levando 
as suas dores e os seus temo-
res, cobrindo-o de esperança 
e de fé. É este Carlos Correia, 
a quem – em momento de 
muita dor – endereço a mi-
nha mais profunda gratidão, 
pelos momentos passados, 
pela aprendizagem feita, pela 
humanidade com que me 
presenteou. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

Divulgação

Secretário das Culturas, Leonardo Giordano vai compartilhar sua experiência com a utilização do recurso
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Vasco 
monitora 
zagueiro 
Walber

O Vasco pre-
tende se re-
forçar para 
o returno da 
Série B. A di-
retoria corre 
para acertar 

com alguns nomes nos 
próximos dias.

Um dos reforços de-
sejados é o zagueiro Wal-
ber, atualmente no Cuia-
bá. O jogador é reserva  
na equipe mato-gros-
sense, mas conta com 
a aprovação do técnico  
Lisca.

Wa l b e r  p e r t e n c e 
ao Athletico-PR, mas  
pode chegar ao Vasco 
por empréstimo. Os ca-
riocas tentam convencer 
o Cuiabá a liberar o jo-
gador.

Além da zaga, o Vas-
co busca um lateral es-
querdo. Zeca é o titular, 
com o jovem Riquelme 
como substituto natural.  
MT já foi improvisado no 
setor.

Outra posição consi-
derada carente é o ata-
que. A diretoria entende 
que o elenco precisa de 
um jogador que atue pe-
los lados.

Duelo acontece neste domingo, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza

Flamengo vira chave e 
visita o Ceará no Castelão

Passadas as co-
m e m o r a ç õ e s 
pela classifica-
ção às semifi-
nais da Liber-
tadores, o Fla-
mengo vira a 

chave para o Campeonato 
Brasileiro. Neste domingo, o 
Rubro-Negro visita o Ceará, 
na Arena Castelão, às 16 ho-
ras, no horário de Brasília.

Embora em grande fase, 
o Flamengo vai para o jogo 
sabendo que o Ceará pode 
complicar a sua vida. No 
Brasileiro de 2020, o Vovô 
venceu os dois confrontos 
por 2 a 0, em Fortaleza e no 
Maracanã.

Com três competições 
simultâneas e muitos desfal-
ques, o técnico Renato Gaú-
cho tem que rodar o elenco 
e montar um time competi-
tivo. A cabeça do treinador já 
está dividida pelo confronto 
das quartas de final da Copa 
do Brasil, na quarta-feira, 
contra o grêmio.

O Flamengo está a dez 
pontos do líder Atlético-MG 
e, apesar de dois jogos a me-
nos, não pode deixar pontos 
pelo caminho. Qualquer 
tropeço pode permitir que o 
Galo dispare na frente.

Enquanto o objetivo do 
Rubro-Negro é o título, o 
Ceará sonha com uma vaga 
na Libertadores. No mo-
mento, o Vovô tem a mesma 
pontuação que o Athletico-
-PR primeira equipe dentro 
do G-6

O time que Renato Gaú-
cho mandará a campo terá 
algumas modificações em 
relação ao que goleou o 

Olimpia na última quarta-
-feira. Willian Arão e Bruno 
Henrique estão suspensos 
pelo terceiro amarelo e não 
viajaram. 

]Na lateral-direita, Isla 
está à disposição após des-

falcar a equipe por desgaste 
muscular, mas pode ficar 
como opção no banco.

Do outro lado, Guto Fer-
reira ensaiou modificações 
na equipe após a derrota 
por 3 a 1 para o Corinthians. 
Marlon, Mendoza e Cleber 
podem perder as vagas para 
Pedro Naressi, Rick e Kelvyn. 
Outra novidade na equipe 
pode ser o retorno de Vina, 
que retorna de suspensão.

O Ceará inicia a 17ª roda-
da na oitava posição na tabe-
la, com 23 pontos, enquan-
to o Flamengo é o quinto,  
com 27.

Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol buscar aumentar sua média de gols pelo Flamengo no Brasileirão

Rubro-Negro 
busca uma 
boa sequência 
de vitórias no 
Campeonato 
Brasileiro

Flu tenta reviravolta 
contra o Atlético-MG

Botafogo enfrenta o 
equipe do Vila Nova

O Fluminense 
volta a campo 
pela primei-
ra vez após a 
eliminação na 
Libertadores. 

Nesta segunda-feira, os trico-
lores recebem o Atlético-MG, 
às 20h (de Brasília), em São 
Januário.

O confronto será o primei-
ro contra os mineiros nesta 
semana. O outro será na quin-
ta-feira, pela Copa do Brasil.

Os tricolores estão pres-
sionados pela saída da Li-
bertadores e a sequência de 
derrotas no Campeonato 
Brasileiro. Os cariocas pas-
sam a focar na luta contra o 
rebaixamento.

O  B o t a f o g o 
volta a campo 
neste domin-
go, contra o 
Vila Nova. A 
partida será às 

11h (de Brasília), no Nilton 
Santos.Os alvinegros che-
gam motivados em busca da 

aproximação do G-4. O 
Botafogo está com 29 pon-
tos a quatro do quarto co-
locado no início da rodada.

Nesta partida, o técnico 
Enderson Moreira está sus-
penso. O técnico foi punido 
pelo STJD pela expulsão em 
sua estreia, contra o Con-
fiança. O auxiliar Luis Fer-
nando Flores vai comandar 
a equipe.

O Botafogo deve ir a 
campo com uma forma-

Para esta partida, o Flumi-
nense não terá o volante Yago 
e o meia Ganso. Ambos volta-
ram do Equador lesionados.

Do outro lado, o Atlético-
-MG chega embalado para o 
duelo. Os mineiros lideram 
o Campeonato Brasileiro e 
avançaram às semifinais da 
Libertadores.

ção quase ifual da que  
começou contra o Guarani. 
O volante Luís Oyama está 
suspenso, o que deve pro-
mover o retorno de Pedro 
Castro.

Do outro lado, o Vila 
Nova vem em sequência ne-
gativa na Série B. Os goianos 
tentam se recuperar, pois 
podem terminar a rodada 
na zona de rebaixamento.

Os cariocas 
passam a focar 
na luta contra 
o rebaixamento 
para a Série B 
do Brasileiro

O auxiliar 
Luis Fernando 
Flores vai 
comandar 
a equipe no 
duelo

A diretoria 
corre para 
acertar com 
alguns nomes 
nos próximos 
dias


