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MAC: cartão-postal 
completa 25 anos 

Museu, símbolo de Niterói, comemora com programação de artes visuais a partir do dia 7

ANIVERSÁRIO NO DIA 2 DE SETEMBRO

Mangaratiba 
mapeia trilhas 
de parque
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mais atenção
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SUA
SAÚDE

A Prefeitura de Niterói informou que irá apresentar, durante as comemorações de aniversário, um plano museológico para o espaço, a ser colocado em prática nos próximos cinco anos

Mauricio 
Grecco no Oi 
Futuro
O ator Mauricio Grecco faz 
curta temporada gratuita 
do projeto teatral 
“Corcunda - dueto para 
ator e catedral gótica”, no 
Centro Cultural Oi Futuro. 
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CULTURA

Carolina Kasting/Divulgação

“Corcunda - Dueto para ator 
e catedral gótica”

Domingo histórico no futebol francês
Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi fará neste 
domingo, contra o Reims, sua tão aguardada estreia com a camisa do PSG. 
O craque voltará a fazer dupla de ataque com Neymar.

Divulgação / PSG

Após fazer história pelo Barcelona, Messi começa neste domingo sua trajetória pelo PSG

Pressionado, 
Vasco pega a 
Ponte Preta
Vindo de três derrotas, o 
Vasco precisa reagir no 
Brasileiro da Série B para não 
e complicar na briga pelo 
acesso e para isso tem que 
derrotar o time paulista, nes-
te domingo, em São Januário.

ESPORTES

Divulgação / Vasco

Atacante Germán Cano quer encerrar 
o jejum de gols neste domingo
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Maricá tem almoço por R$ 2
Prefeitura abre ao público, nesta segunda, restaurante popular Mauro Alemão, em Inoã
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Mortes por covid-19 caem
A vacina está de fato fazendo efeito finalmente. Os núme-
ros de mortes por conta da covid-19 caindo consideravel-
mente no país, prova a eficácia da aplicação das doses. 
Espero que os números continuem baixando para que 
possamos retomar nossa vida normalmente em breve.
Simone Caetano

Show brasileiro nas paralimpíadas
Brasil está se mostrando realmente uma potência mundial 
nos jogos paraolímpicos. Em poucos dias já conquistamos 
várias medalhas importantes. Nessa pegada temos totais 
condições de batermos o recorde de conquistas.
Cássio Reis
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Formando 
empreendedores
O Instituto CCR e a CCR Via-
Lagos, em parceria com a 
escola de negócio Empreende 
Aí, abrem  200 vagas para os 
projetos Despertando o Em-
preendedor e Despertando o 
Empreendedor na Tecnologia 
para comunidades ao longo 
da CCR ViaLagos (RJ-124 – Rio 
Bonito à São Pedro da Aldeia) 
e da Costa do Sol. O objetivo 
é atrair pessoas que desejam 
abrir o próprio negócio em 
territórios populares, comu-
nidades, favelas e periferias.

“Queremos formar novos 
empreendedores sociais para 
o Brasil. Pessoas criativas, 
qualificadas e empoderadas, 
que farão a diferença na eco-
nomia local, ajudando quem 
mais precisa”, afirma Tonico 
Pereira, diretor de Comuni-
cação e Sustentabilidade do 
Grupo CCR. 

Os dois cursos estão aber-
tos para pessoas com mais 18 
anos. As inscrições são gratui-
tas e devem ser realizadas na 
página https://empreendeai.
com.br/institutoccr-ii/  até 
dia 07 de setembro. 

Proposta fortalece setor naval

Para ampliar o número de 
empregos na indústria naval 
e fortalecer o setor, a Alerj 
vai analisar o PL 4698/201 
que cria a Política Estadual 
da Economia do Mar. De 
autoria dos deputados Cé-
lia Jordão (Patriota/foto) e 
Luiz Paulo (Cidadania), a 
proposta busca orientar as 
atividades econômicas, de 

Divulgação

forma racional e sustentável, 
com promoção de vagas e 
crescimento financeiro. Os 
deputados sugerem que o 
Executivo promova e forta-
leça um Cluster Produtivo e 
Tecnológico, capaz de con-
duzir o desenvolvimento ao 
longo dos próximos nove 
anos para reverter o quadro 
atual de estagnação do setor. 

Refugiada é 
destaque
E por falar em empreende-
dorismo, uma refugiada, 
empreendedora do Rio foi 
um dos destaques no Prê-
mio Tamo Junto, apoiado 
pelo BTG Pactual (BPAC11), 
banco de investimento, que 
aconteceu entre os meses 
de maio e agosto, com o 
objetivo de apoiar micro e 
pequenos empreendedores 
que possuem um negócio 
ativo durante a pandemia, 
sofreram algum impacto 
financeiro durante este pe-
ríodo ou encontraram no 
empreendedorismo uma 
forma de se recuperar finan-
ceiramente. A venezuelana 
Maria Moreno possui um 
negócio de comida típica de 
seu país, o Comida Chevere 
(@comidachevererj).

Vinho em lata, 
nova tendência

Primeiro emprego

A Ball Corporation, líder 
mundial em embalagens 
sustentáveis de alumínio, 
encomendou estudos globais 
para entender o comporta-
mento do consumidor em 
relação ao vinho em lata. Os 
resultados revelam o cresci-
mento da preferência pela 
bebida, principalmente após 
a pandemia de covid-19.
Dentre os brasileiros entre-
vistados, mais da metade 
(56%) revela a curiosidade em 
provar algo diferente como o 
principal motivo para con-
sumirem o vinho em lata, 
enquanto 48% afirmam que 
a embalagem facilita o trans-
porte do produto e 43% desta-
cam que a novidade permite 
novas ocasiões de consumo. 
A aceitação é ainda maior 
para o público feminino mais 
jovem: 57% das mulheres de 
25 a 34 anos estão dispostas 
a consumir a bebida na lata.
No Chile, por exemplo, quase 
3 em cada 4 adultos (74%) 
estão adotando os vinhos 
em lata. 

O Instituto Jelson da Cos-
ta Antunes (IJCA) realiza na 
próxima terça (31), às 16h, a 
live “Preparação e ingresso no 
mundo do trabalho”, no perfil 
do Instituto no instagram. Par-
ticipam da conversa a gerente 
de Gente e Gestão da Ambev, 
Nathalia Totti, e a gerente de 
RH do Grupo JCA, Simone 
Poubel. As convidadas vão 
abordar os requisitos princi-
pais para ingressar no mundo 
do trabalho, assim como as 
características fundamentais 
de um bom perfil profissional 
e como conseguir o primeiro 
emprego. As participantes 
também darão dicas para a 
preparação de um currículo 
eficiente e comportamento 
em entrevistas de emprego, 
além de como planejar a car-
reira profissional de sucesso 
e realizar o networking a seu 
favor.

Visita à base naval

O Programa Forças no Espor-
te (Profesp), em benefício de 
crianças e jovens na Baixada 
Fluminense, receberá R$ 
800 mil através do mandato 
da deputada federal Daniela 
do Waguinho (MDB-RJ). 
Madrinha das atividades, 
ela destinou quase o triplo 
do solicitado pela Marinha, 
responsável pelo projeto em 
parceria com os Ministérios 
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do Esporte. Como o recurso 
já foi empenhado, em breve 
estará disponível para refor-
ma da piscina e ampliação 
de demais projetos realiza-
dos na Base de Fuzileiros Na-
vais do Rio Meriti. “Agradeço 
ao Almirante Armando, ao 
Vice-Almirante Carlos Cha-
gas e a todos que, mais uma 
vez, me receberam muito 
bem”, disse.

Panorama RJPanorama RJ

Após longa ausência no 
cenário político, Fernando 
Medeiros retornou este 
mês como presidente mu-
nicipal do partido da De-
mocracia Cristã (DC), anti-
go PSDC que tem o pastor 
Helvio Costa de Oliveira 
Telles como vice. E além 
de presidente municipal 
do partido, Medeiros faz 
parte da executiva nacio-

nal do DC.
“Estarei ao lado Dr. 

Fernando, quem tenho 
grande admiração, no tra-
balho para desenvolver 
nosso partido junto aos 
gonçalenses”, comemo-
rou o pastor Helvio. Na 
foto, Fernando Medeiros, 
o deputado estadual Mar-
celo Cabeleireiro e pastor 
Helvio. 

Partido sob nova direção
Divulgação

A Rua do Lavradio, no cen-
tro da capital, e seus ar-
redores podem se tornar 
Patrimônio Imaterial do 
Estado. É o que prevê o 
PL 4.632/21, do deputa-
do André Ceciliano (PT), 
já aprovado pela Alerj e 
aguardando sanção do go-
vernador. O projeto prevê a 
contemplação de todos os 

imóveis e eventos culturais 
realizados na  rua, inclusi-
ve a Feira de Antiguidades 
do Lavradio. A medida 
também prevê iniciativas 
para manutenção dos imó-
veis, que podem incluir 
abatimento ou a isenção 
de tributos  condiciona-
dos à manutenção de suas 
características históricas. 

Lavradio: Patrimônio imaterial
Divulgação

CVV oferece 
curso virtual 
para novos 
voluntários
Tem o espírito solidário, gosta 
de ouvir as pessoas e quer 
fazer um trabalho social na 
sua própria casa? Saiba como 
se inscrevendo no curso vir-
tual de novos voluntários do 
Centro de Valorização da Vida 
(CVV), posto São  Gonçalo, até 
a próxima terça (31), através do 
e-mail saogoncalo@cvv.org.br. 

O curso começa em 2 de se-
tembro pela internet (Google 
Meet) às 19h, e as aulas serão 
uma vez por semana com 
duração de três horas cada, 
durante 12 semanas. Qualquer 
pessoa a partir de 18 anos pode 
se inscrever. 

“O CVV é um programa 
gratuito de apoio emocional 
e de prevenção ao suicídio 
através do qual o voluntário 
empresta o ‘ouvido’ para uma 
escuta  amiga e acolhedora de 
quem liga para o serviço 188”,  
explica a voluntária Regina 
Barsi. 

O posto de São Gonçalo 
fica na Av. Visconde de Sepe-
tiba, 53, Nova Cidade, mas 
por conta da pandemia, o vo-
luntário tem a opção de fazer 
o plantão semanal de quatro 
horas na sua casa, utilizando 
aplicativo próprio para aten-
der as ligações. O CVV realizou 
mais de 3 milhões de ligações 
em 2020. Mais informações em 
www.cvv.org.br.

Divulgação

Agentes da Defesa Civil e Grupamento Ambiental fizeram vistoria técnica

Equipe técnica está utilizando GPS e outras ferramentas digitais

Mangaratiba mapeia trilhas 
no Parque da Pedra do Urubu

A Prefeitura de Mangarati-
ba, através da Secretaria de 
Turismo e Cultura, deu mais 
um passo no projeto de ma-
peamento e sinalização das 
trilhas no Parque Natural 
Municipal da Pedra do Uru-
bu. O trabalho, que conta 
com o apoio da Defesa Civil 
e da Secretarias de Serviços 
Públicos, Meio Ambiente 
e de Segurança e Trânsito, 
vem sendo gradativamen-
te desenvolvido para orde-
nar a utilização do local e  
impulsionar a atividade tu-
rística.

Para mapear as trilhas 
e caminhos do Parque, a 
equipe técnica da Secretaria 
de Turismo está utilizando 
GPS e outras ferramentas 
digitais, que norteiam a de-
marcação dos acessos, per-
fil topográfico, trajetos e a 
classificação de trilhas, entre 
outros itens. O trabalho, além 

de identificar e delimitar 
espaços, inclusive as áreas 
de preservação ambiental, 
é imprescindível para o de-
senvolvimento sustentável 
do ecoturismo e do turismo 
de aventura no parque, bem 
como, para a instalação da 
nova sinalização.

Agentes da Defesa Civil e 
do Grupamento de Proteção 
Ambiental da Guarda Mu-
nicipal também estiveram 
no local e realizaram uma 

vistoria técnica na extensão 
do Parque. O foco da inspe-
ção foi auxiliar no trabalho 
de prevenção de riscos, aci-
dentes, danos ambientais e 
atividades predatórias, que 
será feito de forma rotineira 
no espaço.

Segundo a prefeitura, 
ainda durante a visita, as 
equipes da Secretaria de 
Serviços Públicos realizaram 
a limpeza geral das trilhas já 
demarcadas no Parque.

Trabalho 
visa ordenar 
a utilização 
do local e 
impulsionar 
turismo
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Cartão-postal de Niterói chega 
aos 25 anos querendo mais
De olho no futuro, MAC ocupa espaço de relevância na vida cultural e memória afetiva do niteroiense

Na próxima quinta-feira, dia 2 
de setembro, o Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói 
(MAC) completa 25 anos. Em 
meio ao desafio de “sobrevi-
ver” à pandemia de covid-19, 
um dos principais equipa-
mentos de cultura da cidade 
desenvolve ações para se man-
ter um espaço democrático e 
de valorização da cultura local. 
Enquanto atrativo turístico, 
dentro do possível no novo 
normal, continua atraindo e 
encantando visitantes com 
suas formas sinuosas e loca-
lidade de beleza exuberante. 
De olho no futuro, o MAC 
agora também conta com um 
Plano Museológico, que teve a 
colaboração de todos que de-
sejam vida longa para o grande 
símbolo de Niterói.

Em maio de 1991, o ar-
quiteto Oscar Niemeyer e o 
então prefeito de Niterói, Jorge 
Roberto Silveira, procuravam 
na orla da cidade um terreno 
adequado para a construção 
do Museu de Arte Contempo-
rânea de Niterói. No mirante 
da Boa Viagem, eles encon-
traram o local perfeito para o 
novo equipamento de cultura. 

“O MAC, além de patrimô-
nio nacional e grande referên-
cia arquitetônica, é parte da 
identidade cultural de Niterói, 
símbolo da cidade. A contri-
buição do museu para o ter-
ritório percorre diversos eixos 
fundamentais para a socieda-
de: expressão artística, turis-
mo, educação, inclusão, entre 
outros. Um espaço cultural 
tem a função de acolher toda 
a diversidade e pluralidade 
da comunidade, e o MAC faz 
isso com excelência”, afirma  
o secretário das Culturas de 
Niterói, Leonardo Giordano.

No mesmo ano de 1991, no 
dia 15 de julho, a população 
ficou conhecendo o antepro-
jeto do MAC, considerado 
surpreendente. Inaugurado 
em 2 de setembro de 1996, 
superando todas as expectati-
vas, o MAC projetou a cidade 
de Niterói para o mundo, se 
tornando um dos principais 
pontos turísticos do Estado do 
Rio de Janeiro e do Brasil. 

“São 25 anos desde que 
Niterói ganhou esse marco 
cultural. Os traços geniais de 
Niemeyer hoje abrigam uma 
das mais importantes cole-
ções de arte contemporânea 
do país, a de João Sattamini. É  
um patrimônio grandioso. São 
25 anos oferecendo o melhor 
da cultura para a cidade, para 
o país e para o mundo. Hoje, 
a consolidação do Plano Mu-
seológico é o fortalecimento 
do diálogo com o território. 
São estratégias fundamen-
tais que colocam o MAC nas 
melhores práticas de gestão 
museal. O MAC exerce um pa-
pel fundamental, ao longo da 
nossa história, de formação da 
identidade cultural da cidade 
e do Brasil”. 

Parte do sucesso do MAC 
está na arquitetura do museu, 
como explica José Pessôa, 
professor titular da Escola de 
Arquitetura e Urbanismo da 
UFF.

“A arquitetura de Oscar 
Niemeyer é popular porque 
ele desenvolveu uma ver-
são brasileira da arquitetura 
moderna internacional do 
século XX.  A busca da beleza 
plástica traduzida pelo arrojo 
tecnológico de grandes vãos 
como poucos apoios e formas 
livres enfatizadas por curvas. 
A flor, o cálice, o disco voa-
dor, suspenso na beira de um 
penhasco junto ao mar, bem 
como a uma integração inusi-
tada com o local no qual está 
implantado. A rampa de aces-
so num percurso inusitado,  
que leva o visitante a percorrer 

visualmente toda a paisagem 
ao redor do museu, no fundo, 
são formas simples, mas que 
traduzem esse Brasil moderno 
da época”, explica Pessôa.

Aos 70 anos, o artista plás-
tico César Coelho Gomes teve 
o privilégio de assistir toda a 
construção do MAC da Janela 
de casa, na Boa Viagem. 

“Acho o MAC maravilhoso, 
uma obra única. Em tudo. An-
tes era mato, havia um trailer 
que vendia cachorro-quente, 
cerveja… era um lugar para 
namorar e bater papo. De re-
pente começou a surgir a gran-
de flor, na expressão do pró-
prio Oscar. Parecia realmente 
que brotava do chão. Foi muita 
emoção acompanhar. Mudou 
a cidade, não só a paisagem, 
mas principalmente o tipo 
de visitante. Gente de todo o 
Brasil e do mundo. Ouço todas 
as línguas em volta. Me lembro 
também de ver um livro sobre 
Niemeyer em uma vitrine de 
uma livraria em Paris com o 
MAC estampado. Niterói no 
mundo”, orgulha-se o artista.

Frequentador assíduo do 
espaço, César afirma que fre-
quenta todas as exposições 
que o espaço oferece, e tam-
bém participa enquanto ar-
tistas de outras. Para o artista, 
estar no espaço é um privilé-
gio, mesmo que seja apenas 
para tomar um pouco de sol 
na área externa.

“Esta paisagem sempre 
me inspirou. Niterói tem uma 
rica tradição de pintura ao ar 
livre. Nos anos 90, eu pintava 
muito por ali, com Roberto 

Paragó, grande mestre no 
gênero. O MAC veio comple-
tar o cenário. O contraste de 
seu modernismo, suas linhas 
arquitetônicas ousadas, com 
a exuberância da paisagem, 
mas também com a igrejinha 
da Boa Viagem e a Fortaleza de 
Santa Cruz. Esse contraste me 
lembra todos os dias que Nite-
rói tem por vocação e destino 
ser um campo fértil para as 
artes”, filosofa.

Uma das apostas para a 
retomada econômica nacio-
nal, o turismo regional é uma 
das alternativas mais apon-
tadas por especialistas para a 
geração de emprego e renda 
após a pandemia. Segundo o 
Ministério do Turismo (MTur), 
o segmento é imprescindível 
para o desenvolvimento da 
economia de 96,7% dos mu-
nicípios do Rio de Janeiro. 
Nesse sentido, enquanto atra-
tivo turístico, o MAC também 
reúne diversas qualidades, 
como explica o coordenador 
do Mestrado em Turismo da 

UFF, Marcello Tomé.
“Trata-se de uma edifica-

ção com uma forma altamen-
te atrativa turisticamente,  
amplamente divulgada em 
cartões postais, livros, jornais 
e revistas. Também tem função 
que desempenha como mu-
seu, com um acervo relevante 
de arte contemporânea. O 
MAC soma forma, função e 
muito mais, pois ainda encon-
tra-se localizado em um local 
de elevadíssima beleza cênica, 
possibilitando a visualização 
da Baía de Guanabara, Pão de 
Açúcar, o Corcovado e outros 

atrativos turísticos reconheci-
dos e almejados internacional-
mente”, destaca Tomé.

Desde sua concepção, o 
local recebeu a missão de abri-
gar a Coleção João Sattamini, 
um dos principais acervos de 
arte contemporânea do Bra-
sil. A reabertura ao público 
em 2016, depois de passar 
por um conjunto de obras, 
com investimentos públicos 
da Prefeitura de Niterói e do 
Governo Federal, também foi 
um primeiro momento para 
o museu repensar sua visão 
e missão como lugar de cria-
ção, arte e cultura, e assim, 
construir novas diretrizes, que 
agora em 2021, voltam a ser 
lapidadas.

Ao mesmo tempo em que 
se torna um jovem veterano 
entre os cartões postais mais 
conhecidos do Brasil, o MAC 
também sobrevive à pande-
mia de covid-19 e, assim como 
todo o setor da Cultura, tendo 
que se reinventar.

“Iniciamos atraindo nova-

mente os artistas da cidade 
para o museu. A maioria ab-
soluta das exposições esse ano 
foram de artistas da cidade. 
Isso reconecta o museu com 
uma parte do seu público. 
Sempre tomando diversos 
cuidados com a saúde tanto do 
público, quanto dos funcioná-
rios. Os protocolos de seguran-
ça seguem rígidos e o horário 
de funcionamento reduzido, 
das 11h às 16h. Temos traba-
lhado a retomada aos poucos. 
Neste mês de agosto voltamos 
a ter visitas mediadas, com 
público ainda reduzido e tam-
bém realizamos exposições 
virtuais”, explica Victor De 
Wolf, diretor do MAC Niterói.

O Museu chega aos seus 
25 anos com muita vontade 
de celebrar a arte, de expor 
sua coleção e de planejar seu 
futuro, para atingir mais 25 
anos em plena forma. No dia 
7 de setembro terá início uma 
vasta programação de artes 
visuais ocupando todos os 
espaços do museu: interior, 
praça e rampa. E também o 
ambiente virtual.

Celebrando o presente, 
sem tirar o olho do futuro, o 
espaço se prepara para os pró-
ximos anos com a criação do 
Plano Museológico, idealizado 
de maneira participativa.

“O Plano Museológico é um 
planejamento estratégico de 5 
anos para museu, que iremos 
apresentar à sociedade den-
tro das comemoração dos 25 
anos. De forma participativa, 
abrimos o museu para as di-
versas opiniões de moradores, 
artistas e produtores. Muitas 
pessoas que, inclusive, nunca 
tinham entrado no museu opi-
naram sobre como devem ser 
os próximos 5 anos do MAC. 
E tudo feito com participação 
popular, através de webiná-
rios e consultas públicas. Esse 
museu, é o símbolo da nossa 
cidade, nosso orgulho. Assim 
como também temos orgulho 
da arte contemporânea brasi-
leira” conclui De Wolf.

Douglas Macedo / Prefeitura de Niterói

Como parte das comemorações pelos 25 anos do MAC foi criado, de forma participativa, um Plano Museológico focado nos próximos cinco anos de atividade do equipamento de Cultura

Ulisses Dávila
ulisses.davila@ofluminense.com.br

Leo Zulluh/FAN/SMC

Leonardo Giordano, secretário das Culturas, e Vitor De Wolf, diretor do Mac: museu com planejamento e inclusão

Um espaço 
cultural tem 
a função de 
acolher toda a 
pluralidade da 
comunidade
Leonardo Giordano
Secretário das Culturas de Niterói

Esse museu 
é nosso 
orgulho. Assim 
como a arte 
contemporânea 
brasileira 
Vitor De Wolf
Diretor do Mac
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Planejar a retomada

Charbel Tauil Rodrigues*

Estamos chegando ao final de 
agosto, e daqui em diante será 
questão de poucos instantes para 
entrarmos no período de sucessi-
vas datas festivas, extremamente 
importantes tanto do ponto de 

vista comercial quanto turístico. 
Na sequência, e para ficarmos 
apenas nos pontos principais, 
teremos o 22 de Novembro (ani-
versário de Niterói), emendando 
com a temporada de festas nata-
linas, réveillon e, mais adiante, 
carnaval. Além do próprio verão, 
claro. Pois bem, o calendário cor-
re e, até o presente momento, a 
prefeitura ainda não apresentou 
à sociedade um esboço, sequer, 
do que pode ser feito em função 
de cada uma dessas datas – e isto 
tem impacto direto para todo o 
empresariado aqui estabelecido.

É óbvio que não estamos igno-
rando a covid-19. Porém, consi-
deremos: a vacinação está avan-
çando, os protocolos sanitários 
estão devidamente difundidos 
e razoavelmente respeitados, 
e os índices de Saúde Pública 
felizmente estão se tornando 
cada vez melhores. A esta altura 
do campeonato não há – sim-
plesmente não há – desculpa 
para ficar toda uma gigantesca 

estrutura de governo de braços 
cruzados, sem planejar o que 
fazer para um final de ano que 
já está batendo às nossas portas.

A questão é que, independente-
mente da pandemia, é necessá-
rio haver planejamento para os 
eventos da cidade. Planejamento 
integrado (envolvendo vários 
órgãos públicos e entidades da 
sociedade civil organizada) e 
antecipado, bem entendido. O 
que não é aceitável é a adminis-
tração municipal ficar deixando 
o tempo passar e, quando chegar 
a hora, não fazer nada, ou mes-
mo improvisar qualquer coisa, 
simplesmente porque ninguém 
se preparou. Até quando vamos 
ficar deitados no berço esplên-
dido das nossas belezas naturais 
e dos nossos patrimônios artís-
ticos, históricos e culturais e nos 
quedar, achando que tudo o mais 
se resolverá sozinho? Não pode 
ser assim!

Estamos vendo o Brasil inteiro, 

aos poucos, reabrindo, voltando 
a funcionar, inclusive em termos 
de festas e eventos públicos ou 
particulares. Havendo regras 
claras e rígidas de como proce-
der, somada a um mínimo de 
planejamento, é possível, sim, 
que se tente a retomada. Com 
todas as precauções, com todos 
os cuidados. Mas é preciso dar 
passos.

Niterói deve se preparar, e rápido, 
para galgar este novo patamar. 
Mais à frente poderão ser feitas 
reavaliações criteriosas, com 
base em estatísticas, e se neces-
sário alteram-se os rumos. Tam-
bém para isto servem os bons 
planejamentos: para se saber 
quais as opções a trilhar, caso 
surjam problemas.

Voltemos ao calendário dos pró-
ximos meses. Em novembro, há o 
aniversário do município (o qual 
finalmente deixou de ser feriado 
e foi transformado em mera data 
festiva, conforme tanto cobrou, 

por anos, o Sindilojas). Há algum 
esboço para um show, um desfile, 
enfim, algum evento público? Se 
sim, onde? Indagações parecidas 
valem, como dissemos, para o 
período natalino e de réveillon. 
Pensa-se em algo? Quais as alter-
nativas disponíveis? Se há algum 
planejamento a este respeito, por 
que a sociedade civil ainda não 
foi convidada a se pronunciar?

Creio que essas questões dizem 
muito quanto aos rumos estra-
tégicos de Niterói. É hora de a 
cidade sair da letargia adminis-
trativa e começar a se acostumar 
a andar à frente dos fatos – não a 
reboque deles.

A população, como um todo, e os 
empreendedores, em especial, 
agradecem!

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues
Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Durante todo o mês foram realizadas diversas ações referentes aos 15 anos da Lei Maria da Penha

SG: homenagens ao fim do Agosto Lilás
Após um mês intenso de 
ações de celebração e cons-
cientização ao “Agosto Maria 
da Penha”, a Subsecretaria 
de Políticas Públicas para 
as Mulheres de São Gonçalo 
realizou um evento para mar-
car o encerramento do mês 
dedicado à luta e ao enfren-
tamento à violência contra a 
mulher, também conhecido 
como Agosto Lilás. Na oca-
sião, foram homenageadas e 
presenteadas com girassóis 
algumas mulheres que de-
senvolvem ações no âmbito 
feminino.

O evento, que ocorreu na 
sexta-feira (27), no Teatro 
Municipal George Savalla Go-
mes, contou com a presença 
de autoridades do Executivo, 
do Legislativo, além de ser-
vidores da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social e 
de mulheres que participam 
dos serviços oferecidos pela 
pasta. 

“Durante todo o mês de 
agosto, realizamos diversas 
ações de enfrentamento e 
conscientização em favor 
dessas mulheres vítimas, 
ou não, de algum tipo de 
violência, quer seja física, 
sexual, moral, psicológica 
e patrimonial. Foram feitas 
ações em diversos espaços, 
como shoppings, feiras, pos-

tos de saúde, escolas, alén de 
ações sociais onde fizemos 
divulgação dos nossos equi-
pamentos que atendem às 
mulheres. Tivemos também 
a oportunidade de oferecer, 
juntamente com a coorde-
nação do Programa Bolsa 
Família e Cras, isenção de 
documentos e emissão de 
1ª e 2ª via do CPF através da 

Evento realizado no Teatro Municipal George Savalla Gomes marcou o encerramento das atividades, na sexta-feira

A previsão da Prefeitura de Maricá é servir mil refeições ao dia, preparadas com alimentos orgânicos de alta qualidade

Evelen Gouvêa / Prefeitura de Maricá

Espaço entra em funcionamento a partir desta segunda-feira (30), com café da manhã a R$ 1 e almoço a R$ 2

Maricá inaugura restaurante popular
 A Prefeitura de Maricá inau-
gurou na última semana o 
Restaurante Municipal Mau-
ro Alemão, em Inoã, onde 
serão oferecidas refeições 
de segunda a sexta-feira, 
no café da manhã a R$ 1 e 
no almoço a R$ 2, com foco 
na segurança alimentar da 
população que mais precisa 
de inclusão social.

A previsão é servir um 
total de mil refeições ao dia 
preparadas com alimentos 
orgânicos, de alta qualidade, 
produzidos em parte na Fa-
zenda Pública Joaquín Piñe-
ro, no Espraiado, a partir de 
programa desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Pecuária e Pesca.

Durante a inauguração, o 
prefeito de Maricá, Fabiano 
Horta, ficou emocionado ao 
lembrar quando, pela pri-

meira vez, percebeu, ainda 
criança, que existiam pes-
soas que passavam fome.

“A fome não pode ser na-
turalizada jamais. Queremos 
entregar ao povo provisão, 
inclusão e solidariedade, e 
esse restaurante é um marco 
fundamental para este pro-
cesso, além de uma determi-
nação da nossa administra-
ção para manter as ações em 
favor de quem mais precisa”, 
disse o prefeito.

Operários - Depois que a 
placa inaugural foi descer-
rada, os operários foram os 
primeiros a provar do almo-
ço servido. A copeira Flávia 
Dias, 21 anos, viúva e mãe 
de uma menina de 1 ano, 
aprovou a comida e agrade-
ceu pela “oportunidade de 
trabalhar onde vai ajudar a 

mais gente que precisa”.
O restaurante começará a 

funcionar ao público a partir 
destas segunda-feira (30) 
para o café da manhã (entre 
7h e 10h) e o almoço (de 11h 
às 15h). O nome escolhido 
é uma homenagem da pre-
feitura ao ex-subsecretário 
de Governo Mauro Ramos 
Almeida, falecido em 3 de 
julho.

Para a secretária de Eco-
nomia Solidária Rebeca Aze-
vedo, o espaço é de respon-
sabilidade social. “Para além 
da segurança alimentar, de-
sejamos oferecer qualidade e 
possibilidades de escolha de 
diferentes alimentos. É uma 
felicidade esta inauguração, 
que traz no nome a memó-
ria do Mauro, alguém que 
sempre lutou para este lugar 
existir”, afirmou.

Fotos de Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Mulheres homenageadas por ações no âmbito feminino receberam girassóis

parceria da secretaria com a 
Receita Federal. Há ainda um 
caminho longo a prosseguir, 
cabe a nós, enquanto subse-
cretaria, lutar por políticas 
públicas de combate a qual-
quer tipo de violência contra 
a mulher, e desenvolver ações 
de conscientização para que 
o agressor não fique impune”, 
afirmou a subsecretária Ana 

Cristina da Silva.
As ações foram referentes 

aos 15 anos de publicação 
da Lei Maria da Penha, cujo 
objetivo principal é estipular 
a punição adequada e coibir 
atos de violência doméstica 
contra a mulher.

“Durante o Agosto Lilás, 
reafirmamos nosso compro-
misso em combater a violên-

cia contra a mulher. Vamos 
seguir com o trabalho, através 
de uma integração entre as 
secretarias, pois a ação pre-
cisa ser conjunta”, declarou 
Edinaldo Basílio, secretário 
de Assistência Social.

“A Subsecretaria de Políti-
cas Públicas para as Mulheres 
vem desenvolvendo um tra-
balho fundamental no muni-
cípio. Queremos ampliar esse 
trabalho, criar novas esferas 
de serviço para atender a 
um número cada vez maior 
de mulheres. O governo do 

Capitão Nelson tem um olhar 
especial para as mulheres “, 
disse o secretário de Governo, 
Fábio Araújo.

A primeira-dama, Marine-
te Ruas, participou da ação 
e destacou a importância 
dos serviços prestados pela 
subsecretaria em favor das 
mulheres. 

“Me sinto orgulhosa e 
emocionada. Nosso muni-
cípio e oferecer os serviços 
de apoio às mulheres é de 
grande importância”, disse a 
primeira-dama.
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Seu filho tem ostomia? Saiba a importância 
de uma atenção à saúde especializada
Por Aline Almeida*, a convite do professor Aderbal Sabrá e da professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE.

Ostomia ou Estomia é uma 
abertura artificial entre um 
órgão interno do nosso corpo 
e o ambiente externo, com 
o objetivo de tentar manter 
o funcionamento daquele 
órgão que se encontra com 
a sua função prejudicada 
por uma doença. Assim, esta 
abertura irá compensar o 
funcionamento daquele ór-
gão afetado pela doença. Este 
procedimento cirúrgico pode 
ser realizado em alguns sis-
temas do nosso corpo como: 
sistema digestório, respirató-
rio ou urinário, criando uma 
comunicação entre o órgão e 
o meio externo, podendo em 
muitos casos salvar a vida de 
adultos, criança, adolescente 
e até mesmo recém-nascido.

Existem vários tipos de 
ostomia e o termo varia de 
acordo com o segmento cor-
poral exteriorizado. Assim, 
as ostomias de alimentação 
chamadas de gastrostomia 
permitem a exteriorização 
do estômago e jejunostomia, 
a exteriorização de uma das 
partes do intestino delgado 
chamado de jejuno; a ostomia 
de respiração é conhecida 
como traqueostomia e as 
ostomias de eliminação são 
a urostomia, a ileostomia e a 
colostomia. 

A colocação do ostoma 
pode ser considerada um pro-
cedimento cirúrgico simples 
e que é comumente realiza-
do, porém requer cuidados 
e especificidades tanto no 
pré como no pós-operatório, 
tanto no hospital quanto 
no ambiente doméstico. A 
assistência à pessoa ostomi-
zada provoca necessidade de 
reabilitação e dispensação de 
insumos, além de englobar 
ações de continuidade ao 
tratamento, de acesso a rede 

de atenção especializada e 
dos impactos sociais na vida 
das pessoas. 

Após a colocação do osto-
ma, a pessoa e, consequen-
temente, sua família, sofrem 
com as transformações ocor-
ridas no ambiente familiar, 
porque este procedimento 
requer cuidados diários e 
continuos, como utilização de 
bolsas coletoras, alimentação 

especial, medicações e trans-
porte para acesso aos serviços 
de saúde, além de estrutura 
especializada e profissionais 
capacitados. 

Quando nos referimos 
às crianças, os impactos são 
ainda maiores, pois além da 
dependência dos cuidados e 
poucos profissionais capaci-
tados para atender o paciente 
nesta faixa etária, a família 

poderá enfrentar obstáculos 
no ambiente social da crian-
ça, seja na escola, seja nas 
relações com a comunidade. 
E para esta nova realidade em 
que a família precisa se reor-
ganizar em torno do atendi-
mento a criança, é necessário 
acesso às políticas públicas de 
saúde, facilitando o acompa-
nhamento da criança às uni-
dades de saúde capacitadas 

para o seu atendimento, à 
assistência social, à educação, 
ao lazer, dentre outras. 

Apenas há pouco tempo, 
mais especificamente no 
ano de 2009, o Ministério 
da Saúde criou as diretrizes 
nacionais para a atenção à 
saúde de pessoas ostomiza-
das, com o objetivo de realizar 
ações de orientação para o 
autocuidado e prevenção de 

complicações nas ostomias.
Em se tratando de crian-

ças, é necessário um aten-
dimento diferenciado, com 
integração de equipes mul-
tiprofissionais (cirurgião pe-
diátrico, pediatra, enfermei-
ro, nutricionista, assistente 
social, psicólogo) auxiliando 
a criança, seus familiares e 
professores, proporcionando 
capacitação, atenção e plane-
jamento de ações.

O cuidado inadequado 
da ostomia pode resultar 
em diferentes complicações 
como perda da ostomia, in-
fecção na boca do ostoma, 
dentre outras. Estas podem 
ser prevenidas com o devido 
cuidado do estoma, através 
do treinamento de familiares 
responsáveis pela criança 
ostomizada, disponibilidade 
de materiais auxiliares, ações 
estas fundamentais para a 
conservação e qualidade de 
vida da criança ostomizada.

Para ter acesso aos Servi-
ços de Saúde de Atenção aos 
Ostomizados os interessados 
ou seus familiares devem 
procurar a sua Unidade Bá-
sica de Saúde ou a Secre-
taria Municipal de Saúde 
do seu município e solici-
tar o encaminhamento para 
o serviço de referência da  
sua região.

Apneia pode trazer 
problemas cardíacos
Muitas pessoas podem não 
ter um sono adequado e al-
gumas não consideram isso 
um grande problema por não 
saberem que o sono ruim 
pode levar a questões graves, 
como doenças cardíacas. Por 
isso, médicos alertam para 
uma possível ligação entre a 
Apneia Obstrutiva do Sono 
(AOS), condição que ocasio-
na má qualidade do sono, e 
os riscos para o coração.

Especialistas explicam 
que a causa da apneia obs-
trutiva do sono (AOS) é, na 
maioria das vezes, multifa-
torial, sendo consequência 
de colapso ou de grande 
estreitamento da via aérea 
superior, durante o sono. 
O estreitamento e o colap-
so da via aérea podem ser 
devidos ao relaxamento da 
musculatura da faringe ou 
alterações anatômicas, entre 
outros fatores. Como conse-
quência, além da redução 
na qualidade de vida pela 
sonolência diurna excessiva 
e da má qualidade de sono, 
há um risco aumentado para 
problemas cardiovasculares, 
como pressão alta (hiper-
tensão arterial), batimento 
cardíaco irregular (arritmia 
cardíaca), infarto do mio-
cárdio e acidente vascular 
cerebral (AVC).

O médico Luciano Drager, 
cardiologista, especialista 
em Medicina do Sono pela 
Associação Médica Brasileira 
(AMB), alerta que os eventos 
de apneia, que ocorrem du-
rante o sono, desencadeiam 

uma série de respostas que 
podem sobrecarregar o cora-
ção de maneira importante. 
A apneia, ao interromper 
temporariamente a entrada 
de ar nos pulmões, reduz a 
pressão a pressão dentro do 
tórax e isso faz com que o 
coração necessite trabalhar 
mais, neste ambiente de 
baixa pressão. Além disso, 
ele adverte que os eventos 
repetidos de apneia promo-
vem fragmentação do sono 
e ativação de adrenalina no 
corpo, contribuindo para 
acelerar e sobrecarregar o 
coração. 

“Hoje existem evidências 
de que a apneia do sono pode 
contribuir para aumentar a 
pressão arterial e o risco de 
arritmias e pode ocasionar 
infarto e derrame. A relação, 
às vezes, pode ser reversa, 
ou seja, algumas doenças 
do coração podem favorecer 
também o surgimento ou 
a piora da apneia do sono. 
Cito aqui um caso de insu-
ficiência cardíaca (coração 
dilatado). Sabe-se que ao 
dormir, o excesso de líquido 
no corpo pode se deslocar da 
parte inferior dos membros 
para regiões superiores e 
parte deste líquido pode se 
acumular na região da gar-
ganta, local em que ocorre a 
apneia”, aponta Drager.

Segundo o médico todo 
o paciente com apneia gra-
ve é particularmente mais 
suscetível a um maior risco 
de ocorrência de doenças do 
coração.

Reprodução da internet

Criança ostomizada: ostomia ou estomia é uma abertura artificial entre um órgão interno do corpo e o ambiente externo. Para os pequenos, impactos são maiores

São Gonçalo integra projeto
de Saúde em presídios
São Gonçalo é pioneiro na 
implantação da Política Na-
cional de Atenção Integral à 
Saúde das Pessoas Privadas de 
Liberdade no Sistema Prisional 
(Pnaisp) no Estado do Rio de 
Janeiro. O programa do Minis-
tério da Saúde garante a linha 
de cuidados da atenção básica 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) nos presídios da cidade, 
evitando que as pessoas priva-
das de liberdade tenham que 
sair para as unidades de saú-
de. Atualmente, o município 
conta com uma média de 4 mil 
pessoas desta população nos 
dois presídios existentes – Tia-
go Teles de Castro Domingues 
e Juíza Patrícia Lourival Acioli, 
ambos em Guaxindiba.

A adesão ao programa, 
elaborado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Defesa Civil 
de São Gonçalo em 2015 e 
habilitado em 2018, traz be-
nefícios para todos os privados 
de liberdade e seus familiares, 
policiais penais e demais pes-
soas envolvidas na adminis-
tração penitenciária. A Pnaisp 
é financiada pelo Ministério da 
Saúde e cofinanciada, desde 
o ano passado, pelo Governo 
do Estado do Rio, através do 
programa de cofinanciamen-
to (Cofi-Pnaisp), que firmou 
parceria de investimento e 
ampliação e fortalecimento 
da política de saúde prisional 

com o município. Os governos 
custeiam os profissionais de 
saúde e os insumos. Assim, a 
Prefeitura de São Gonçalo não 
tem qualquer custo de saúde 
com essa população. 

Atendimento multidiscipli-
nar - Atualmente, o programa 
conta com quatro equipes 
multidisciplinares, cada uma 
com 11 pessoas, entre enfer-
meiros, médicos, técnicos de 
enfermagem, psiquiatra, psi-
cólogo, dentista, assistente so-
cial, auxiliar de saúde bucal. As 
equipes foram ampliadas em 

julho deste ano, passando de 
duas para quatro. Os atendi-
mentos acontecem sempre de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h. O trabalho de prevenção 
facilita o diagnóstico precoce 
e demais agravos decorrentes 
do cárcere. As consultas de 
emergência também são ga-
rantidas. 

“Temos o planejamento 
dos atendimentos de preven-
ção, mas há também a livre 
demanda por conta das inter-
corrências, além dos atendi-
mentos aos ofícios judiciais. 
Todos são consultados. Aten-

Município é pioneiro no atendimento a pessoas privadas de liberdade
Divulgação

Outras ações de saúde também chegam aos presídios, como as vacinações contra gripe e coronavírus 

demos, em média, 1,8 mil 
detentos por mês. Assim, além 
das consultas agendadas dia-
riamente nos ambulatórios, 
todos passam por consultas 
regulares periodicamente, que 
vão além da atenção básico”, 
explicou Luiz Henrique To-
maz, coordenador do Pnaisp 
em São Gonçalo.   

Vacinação - Outras ações 
de saúde também chegam aos 
presídios, como as vacinações 
contra gripe e coronavírus, ins-
crição no cartão do SUS e exa-
mes laboratoriais de sangue.

*Aline Almeida é assistente 
social e mestre pelo Mestrado 
Profissional em Saúde Materno 
Infantil da UFF, orientada pelo 
Prof. Dr Valdecyr Herdy Alves, 
Profª Drª Dolores Vidal e Prof. 
Dr Audrey V.Pereira, da Escola 
de Enfermagem da Universidade 
Federal Fluminense e Profª Drª 
Mariana S. N.de Carvalho e Profª 
Drª Noélia S.L. Leite do Instituto 
Fernandes Figueira.
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Nova diretora de planejamento da NitTrans fala sobre o uso de tecnologia 

Niterói: gestão para um 
trânsito contemporâneo

Amanda Machado é engenhei-
ra civil com mestrado em en-
genharia de transportes, espe-
cialista em gestão de projetos, 
técnica em estradas e desde 
fevereiro assumiu a missão de 
planejar o trânsito de Niterói. 
Entre muitas características 
que lhe podem ser atribuídas, 
as principais são aquelas que 
fazem de Amanda uma cidadã 
comum: casada, mãe, atleta 
amadora, e assim vivencia - 
como todos - as mais diversas 
situações no trânsito cotidiano, 
seja enquanto leva o filho à 
escola, quando segue para o 
trabalho ou quando pratica sua 
corrida matinal diária.

Com a carreira inteira de-
senvolvida em empresas priva-
das, Amanda Machado diz que 
a oportunidade de trabalhar 
em um órgão público é um 
presente nos seus 25 anos de 
carreira, e avalia que Niterói 
se vê diante do mesmo desafio 
que todas as regiões metropo-
litanas do nosso país: priorizar 
a mobilidade urbana. Em seis 
meses como diretora de Pla-
nejamento de Transportes, 
Trânsito e Infraestrutura Viária 
da NitTrans, a engenheira en-

xerga a cidade à frente, acima 
da média, com pensamento 
inovador, implementando 
faixas exclusivas de ônibus 
e ciclovias, modernizando 
corredores viários, utilizando 
sistema semafórico inteligente 
e monitoramento de trânsito 
online e em tempo real.

“A gestão pública é onde o 
profissional tem a oportuni-
dade de trabalhar em favor de 
todos. Niterói é uma cidade lin-
da, com uma população apai-
xonada pelo seu lugar e que se 
desenvolve economicamente 
e socialmente a olhos vistos. 
Aqui a mobilidade urbana 
precisa fazer diferença na vida 
das pessoas, e é para contribuir 
com estes avanços que estou 
aqui”, descreve a engenheira.

Para Amanda, Niterói é 
uma cidade promissora em 
relação à mobilidade urbana 
e tem o desafio de continuar 
planejando o seu crescimento 
a longo prazo, enxergando 
sempre à frente.

“Sempre trabalhei na área 
de mobilidade, transportes e 
infraestrutura. Desde o ensino 
médio, em escola técnica, eu 
direciono minha carreira a isso. 

Sou uma entusiasta do setor 
porque os transportes fazem 
parte do cotidiano das pessoas 
e a mobilidade urbana tem 
muita influência na qualidade 
de vida: quanto melhor o trans-
porte funciona, melhor é o dia 
para todo mundo. Isso é o que 
me motiva profissionalmente”, 
conta entusiasmada.

O planejamento de curto 
prazo também faz parte da lista 
de prioridades da engenheira, 
a partir da implementação de 
ações de baixo custo para o or-
denamento do sistema viário, 
com boas possibilidades alter-
nativas e resultados imediatos.

“O trabalho da NitTrans ca-
minha ao lado de outros órgãos 
da Prefeitura, e este trabalho 
em conjunto tem sido muito 
proveitoso. Estamos absorven-
do as demandas, oferecendo 
ideias e soluções e criando 
padrões de trabalho, o que faz 
o serviço ganhar ritmo. Tudo 
tem sido planejado a partir das 
necessidades da população, 
sempre com foco em prestar 
serviços públicos que contri-
buam para melhorar cada vez 
mais a vida das pessoas. Esse 
é o desafio que abraçamos”.

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Cantar a africanidade e 
a identidade cultural de 
Moçambique; esculpir em 
traços generosos, a bele-
za e a robustez das suas 
mulheres, no seu afã diá-
ria ou nos momentos de 
calmaria e tranquilidade; 
pintar, com tons quentes, 
provocativos e afincados, 
os poemas de outros gran-
des nomes; enfim, expres-
sar-se, manifestar o seu 
povo e as suas raízes, uma 
identidade antiga, mas 
simultaneamente, nova 
e renovada… não sei se o 
proclamou, em alto e em 
bom som, como missão 
de vida, mas foi essa a 
jornada que Malangatana 
percorreu, o caminho que 
trilhou, o percurso que 
desbravou para que outros, 
depois dele, o pudessem, 
também, andar e voar.

Malangatana Valente 
Ngwenya nasceu em Ma-
talana – Moçambique, no 
ano bissexto de 1936; dono 

de uma capacidade inata 
para as artes, nas suas dife-
rentes formas de expressão: 
desde a dança, música, poe-
sia, teatro, tapeçaria, cerâmi-
ca e escultura. Artista com-
pleto e multitalentoso, para 
além das obras primorosas, 
das mãos dele, também sur-
giram os Centros Culturais 
e o Museu Nacional de Arte 
em Maputo e o Movimento 
Moçambicano para a Paz e 

OPINIÃO

Divulgação

“Sim, às marrabentas, às danças rituais que nas madrugadas criam o 
frenesi, quando os tambores e as flautas entram a fanfarrar,

fanfarrando até o vermelho da madrugada, fazer o solo sangrar
em contraste com o verdurar das canções dos pássaros,

sobre o já verduzido manto das mangueiras,
dos cajueiros prenhes, para em Dezembro, seus rebentos

dançarem, como mulheres sensualíssimas
em cada ramo do cajual da minha terra (…)”

Pensar Alto, Malangatana, extrato inicial

“(…) mas sim, ao som estridente do kulunguana das donzelas 
no zig-zague dos ritos, quando as gazelas tão belas não suportam 

mais quarenta graus à sombra dos canhueiros em flor 
enquanto as oleiras da aldeia, desta grande aldeia Moçambique

amassam o barro dos rios para o pote feito ser o depositário
de todo o íntimo desse Povo, que se não cala disputando

ecoosamente com os tambores do meu ontem antigo.”

Pensar Alto, Malangatana, extrato final

António Montenegro Fiúza*

o seu legado preserva-se  
através da Fundação Ma-
langatana. 

Falecido há 10 anos, 
Malangatana recebeu a 
distinção de Grande Oficial 
da Ordem do Infante D. 
Henrique, galardoado pela 
UNESCO, recebeu a Meda-
lha Nachingwea e, até hoje, 
é relembrado pelo trabalho 
feito, pela paz e pela nação  
moçambicana. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

Amanda Machado diz que Niterói vive o desafio de todas as regiões metropolitanas: priorizar a mobilidade urbana
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Pressionados, 
Flu e Bahia 
duelam no 
Maracanã

O Fluminense 
volta a campo 
nesta  segun-
da-feira, pelo 
C a m p e o n a t o 
Brasileiro, con-
tra o Bahia. A 

partida no Maracanã, às 19h 
(de Brasília), é crucial para as 
duas equipes.

Ambas estão com 18 pon-
tos na tabela de classifica-
ção, logo acima da zona de 
rebaixamento. Um tropeço 
pode representar a ida para 
a degola.

O Fluminense está pres-
sionado pela série de maus 
resultados. Os tricolores fo-
ram eliminados na Liberta-
dores e ficaram em situação  
complicada na Copa do Bra-
sil.

Por isso, a permanência 
fora da zona de rebaixamento 
é fundamental para o elenco 
ter tranquilidade para a se-
quência da temporada.

O técnico Marcão vem 
buscando alternativas para 
melhorar o desempenho da 
equipe. A boa notícia deve 
ser o retorno do atacante Caio 
Paulista.

No Bahia também houve 
mudança de comando. O 
técnico Diego Dabove chegou 
com a missão de tirar a equi-
pe das últimas posições e vai 
estrear no Maracanã.

Argentino entra em campo pelo time francês às 16h, contra o Reims

Messi faz sua estreia 
pelo PSG neste domingo
A tão esperada estreia de 
Messi pelo Paris Saint-Ger-
main deve acontecer neste 
domingo, às 16 horas (de 
Brasília). A equipe da ca-
pital francesa, que só vai 
aumentando seus números 
de fãs, viaja para enfrentar o  
Reims.

O jogo guarda um mo-
mento especial, a primeira 
vez do craque argentino 
vestindo profissionalmente 
a camisa de outro clube após 
fazer história com as cores 
do Barcelona. O atleta con-
quistou simplesmente seis 
bolas de ouro, prêmio dado 
ao melhor jogador do mundo 
da temporada, com a equipe 
espanhola.

Além de Messi, o brasilei-
ro Neymar é outro que deve 
fazer sua estreia na tempo-
rada. A expectativa é de que 
a dupla, que também jogou 
junta no Barça, esteja lado 

a lado na equipe titular do 
PSG. No entanto, a ausência 
será Mbappé, que negocia 
sua saída para o Real Madrid. 
De acordo com os jornais 
espanhóis, o clube da capital 
francesa já teria aceitado a 
proposta feita pelo time de 
Madri, e faltariam apenas 
detalhes para a confirmação 
da negociação.

O PSG não quer dar chan-

ce para o azar nesta tempo-
rada e por conta do elenco 
almeja conquistar os princi-
pais campeonatos que estão 
por vir. A equipe é a única 
com 100% de aproveitamen-
to na Ligue 1.

Só que o Reims ainda não 
perdeu na competição, mas 
também não venceu. Os do-
nos da casa empataram seus 
três jogos até agora.

Reprodução Twitter / PSG

Maior ídolo da história do Barcelona, Messi vestirá a camisa de outro clube pela 1ª vez

Braz faz mistério 
sobre novo reforço

Vasco recebe a Ponte 
em São Januário

O  F l a m e n g o 
apresentou nes-
ta sexta o ata-
cante Kenedey. 
O jogador chega 
por empréstimo 
de uma tempo-

rada junto Chelsea-ING.
Quem também falou com 

a imprensa foi Marcos Braz. 
O dirigente foi questionado 
sobre a chegada de um za-
gueiro, mas preferiu despistar 
sobre nomes.

“O Flamengo não vai falar 
abertamente o que busca, 
nunca falou. O Flamengo 

O Vasco esgotou 
sua cota de tro-
peços na Série 
B e a partir de 
agora é vencer 
ou vencer para 
o Cruzmaltino. 

É com esse espírito que o 
Gigante da Colina recebe a 
Ponte Preta neste domingo, 
às 16 horas.

Após três derrotas segui-
das, a equipe do técnico Lisca 
caiu para a 11ª colocação e 
está a cinco pontos do G-4. 
Assim, para alcançar o prin-
cipal objetivo da temporada, 

confirma alguns fatos e in-
formações dentro desse pro-
cesso de contratação, mas 
nesse caso não tem nada para 
confirmar.”, disse.

No entanto, Braz admitiu 
que os rubro-negros estão 
abertos a receber novos jo-
gadores.

“Flamengo tem espaço 
para grande jogadores. Que 
tenham lenha para dar”, de-
clarou.

Braz só destacou que o 
zagueiro David Luiz dificil-
mente será jogador do Fla-
mengo.

o acesso à Série A, o Vasco 
precisa reagir na competição.

Em 20 rodadas, o Cruz-
maltino tem apenas 46,7% 
de aproveitamento, mas para 
terminar entre os quatro 
primeiros, tem que melhorar 
bastante. Estimativas apon-
tam a necessidade de duas 
vitórias a cada três partidas 
nas 18 restantes.

 Lisca não terá Rômulo por 
suspensão e deve optar por 
Galarza no meio. Além disso, 
Castán deve retornar na zaga 
e Gabriel Pec deve receber 
mais uma chance.

Equipes, que estão no topo da tabela, se enfrentam neste domingo

Bragantino encara o Atlético-MG

O Atlético-MG segue fazendo 
grande campanha em sua tem-
porada. Líder isolado da Série A 
do Brasileiro, seu ritmo parece 
longe de cair. Enquanto isso, o 
Red Bull Bragantino luta para se 
manter entre os quatro primei-
ros colocados da competição.

Neste domingo, as duas 
equipes travarão confronto 
pela 20ª rodada, em Bragança 
Paulista, às 20h30 

O Galo, além de estar na 
primeira posição, chega muito 
embalado para o duelo. Em sua 
última partida, venceu o Flumi-
nense pela ida das quartas de 

final da Copa do Brasil. Além 
disso, é um dos semifinalistas 
da Libertadores. Mais um fator 
que pesa a favor dos visitantes é 
sua invencibilidade que já dura 
10 rodadas na Série A.

Já o Bragantino vem de 
momento de menos brilho. 
Em suas últimas partidas, tem 
demonstrado irregularidade. 
Pontuar contra o Galo é funda-
mental. Tanto para diminuir sua 
distância da liderança quanto 
para permanecer no G4, já que 
o embalado Flamengo está logo 
atrás.

Para a partida, o Galo terá 

o retorno do zagueiro Nathan 
Silva, fora do último confronto 
no Rio por já ter jogado a Copa 
do Brasil pelo Atlético-GO antes 
de chegar a Belo Horizonte. Jair 
e Mariano, lesionados, também 
seguem fora, e Diego Costa 
ainda não fará sua estreia, bus-
cando melhor forma física.

No lado da equipe de Bra-
gança Paulista, Raul, com le-
são no joelho direito, e Lucas 
Evangelista, com contusão no 
adutor da coxa direita, não es-
tarão à disposição. Já Léo Ortiz, 
recuperado da covid-19, pode 
retornar ao time.

Equipe de Jesus joga embalada depois da classificação para a Champions

Benfica duela contra o Tondela
O Benfica conquistou a vaga 
para a Fase de grupos da Liga 
dos Campeões. Com isso, o 
técnico Jorge Pode dar um 
pouco mais de atenção ao 
Campeonato Português.

Neste domingo, o Benfica 
recebe o Tondela, no estádio da 
Luz. Os donos da casa querem 
manter os 100% de aproveita-
mento na competição.

Para isso, o técnico Jorge Je-
sus deve escalar força máxima. 
Isso porque terá a parada para 
os jogos das seleções.

Outra equipe com 100% no 
Português é o atual campeão 

Sporting. Os Leões visitam o 
Famalicão no sábado.

O técnico Rubén Amorim 
minimizou o mau início do 
adversário e lembrou do tabu 
diante do Famalicão.

“Vai ser um jogo complica-
do, afinal falamos de um grupo 
de talentos, de bons jogado-
res e com um treinador que 
apresenta um futebol muito 
positivo. É verdade que têm 
zero pontos, mas vão encarar 
o Sporting e isso retira-lhes 
responsabilidade. Não havia 
melhor jogo para eles neste 
momento. Receberam joga-

dores novos e temos algumas 
dúvidas do que podem apre-
sentar. Desde que o Famalicão 
subiu de divisão ainda não ven-
cemos este rival e é importante 
pensar nisso para motivar a 
nossa equipe” disse.

Já o Porto recebe o Arouca, 
também no sábado, no estádio 
do Dragão.

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

Mauricio Grecco faz curta 
temporada de projeto teatral
O ator Mauricio Grecco faz 
curta temporada gratuita do 
projeto teatral “Corcunda – 
dueto para ator e catedral 
gótica”, no Centro Cultural 
Oi Futuro. Trata-se de uma 
performance do ator que 
evoca “O Corcunda de Notre-
-Dame”, obra icônica do ro-
mancista, poeta, dramaturgo, 
ensaísta e estadista francês 
Victor Hugo, em diálogo com 
a arquitetura gótica da Cate-
dral de Notre-Dame de Paris.

O público, de até 10 es-
pectadores por apresentação, 

será recebido por Mauricio 
Grecco que vai interagir com 
uma maquete da catedral, 
contando sobre o processo de 
criação da peça. Em seguida, 

ele apresentará uma cena do 
espetáculo.

Através deste mergulho no 
universo gótico que interliga a 
catedral ao romance de Victor 
Hugo, o ator reflete sobre o 
diálogo entre a arquitetura 
e as histórias que ela guarda 
vivas dentro de si.

As sessões acontecem nes-
te domingo, além de quarta 
e quinta, sempre às 16h15, 
16h50 (sem agendamento) e 
às 17h30 com agendamento 
pelo site: https://oifuturo.org.
br/evento/corcunda. 

Performance 
gratuita está 
em cartaz no 
Centro Cultural 
Oi Futuro neste 
domingo

Festival 
de circo
Até o dia 4, acontece o Festival 
Internacional Sesc de Circo 
que conta com 11 espetáculos 
transmitidos ao vivo, sendo 
quatro estreias mundiais. O 
evento é totalmente online e 
gratuito. A programação ain-
da tem mais de 50 atividades 
gravadas, ações formativas e 
encontros entre profissionais 
circenses de várias partes 
do mundo. O público pode 
conferir todas as exibições 
através do canal do Youtube 
do Sesc.

‘Negras Cabeças’
SEMANA NERD – A Semana Nerd, que apresenta 
o universo dos quadrinhos, com heróis, ficção 
científica e games e ocupa as redes da Biblioteca 
Parque de Niterói, se despede neste domingo, 
às 16h.

ÚLTIMO DIA – A 32ª edição Festival Internacional 
de Curtas-Metragens de São Paulo – Curta Kino-
forum termina neste domingo. O evento, online 
e gratuito, acontece pelas plataformas Innsaei.TV, 
Cardume, Spcine Play e Sesc Digital.

FILMES – No Itaú Cultural, o público tem acesso 
a uma plataforma de streaming com um catálogo 
de 135 títulos de todo o país gratuitamente. Basta 
ser maior de 18 anos para fazer o cadastro. 

Carolina Kasting/Divulgação

Em “Corcunda – Dueto para ator e catedral gótica”, ator reflete sobre as histórias que a arquitetura guarda 

Divulgação

Até o dia 30 de dezembro, acontece a exposi-
ção virtual “Negras Cabeças” (https://negrasca-
becas.art/), que apresenta pinturas da artista 
Íldima Lima em formato de game interativo. O 
propósito é estabelecer uma conexão visual-an-
cestral entre as mulheres negras. 

Divulgação

Festival Internacional Sesc de Circo que conta com 11 espetáculos transmitidos ao vivo

A expectativa 
é de que Lionel 
e Neymar 
joguem lado a 
lado durante o 
confronto

Jorge Jesus deve 
escalar força 
máxima


