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Duas mil vagas em curso 
para jovens de 17 a 22 anos

Instituto abre inscrições para quem concluiu ou está cursando o 3 ano do ensino médio em escola pública

CAPACITAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO

CIDADES\PÁG. 3

As luzes do Natal em breve voltam para a enfeitar o Campo de São Bento, em Icaraí. As lâmpadas que ajudam a dar cor e forma à iluminação especial de fim de ano já estão sendo instaladas

Divulgação

Campo de São 
Bento prepara 
novidades
O aniversário de Niterói, no dia 
22, está chegando e por conta 
disso muitas “novidades” são 
preparadas para brindar os 
niteroienses. O Campo de São 
Bento, em Icaraí, em breve ga-
nhará mais uma iluminação 
especial de Natal, que tanto 
encanta crianças e adultos. 
Os canteiros de gramas e de 
plantas vêm sendo arrumados 
e a Praça do Piquenique se pre-
para para se tornar mais uma 
grande atração no parque, 
com a inauguração das está-
tuas do ator Paulo Gustavo e de 
seu personagem inesquecível, 
Dona Hermínia, na semana do 
aniversário.

CIDADES/MOSAICO\PÁG. 6

São Gonçalo e 
a vocação para 
empreender

CIDADES\PÁG. 4

Vasco e Botafogo duelam neste domingo em São Januário, em 
momentos distintos. Enquanto o Glorioso está quase assegurado 
na elite, o Cruz-maltino corre sério risco de seguir na Série B.

PÁG. 8

Comédia 
romântica 
on-line

Comédia com Cássio Reis 
e Juliana Knust, “Em casa 
a gente conversa”, faz tem-
porada gratuita na internet 
até 10 de dezembro.

PÁG.2 

CULTURA

Divulgação

Espetáculo usa humor para mostrar 
abismo de um relacionamento

ESPORTE

Vitor Silva / Botafogo

Vasco e Botafogo se enfrentaram em julho pelo 1º turno e o Glorioso levou a melhor

Clássico decisivo em S. Januário

Novembro azul 
pede passagem 
em S. Gonçalo

CIDADES\PÁG. 5

As Academias da Saúde vão traba-
lhar com a consciência masculina 
em novembro. Além das aulas de ati-
vidades físicas, eles terão palestras 
sobre a importância do diagnósti-
co precoce do câncer de próstata. 

Consciência Negra agita Niterói
Extensa programação irá promover a igualdade e valorização da história do negro no Brasil

CIDADES/PÁG. 3

Niterói Mulher 
vai garantir 
tratamentos

CIDADES\PÁG. 5

SG incentiva 
a alimentação 
saudável

CIDADES\PÁG. 5

OPINIÃO
CHARBEL TAUIL

Persistência 
nas lutas dos
empreendedores

PÁG. 4
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CARTA DO LEITOR

Tanque vazio
O preço da gasolina nos postos de Niterói já ultrapassou 
os R$ 7. Um absurdo! Até quando vamos aceitar pagar esse 
preço exorbitante? São tantos impostos que não dá mais 
para encher o tanque. Temos uma das gasolinas mais caras 
do mundo, mesmo sendo um dos maiores produtores de 
petróleo. Reforma tributária já!
Leônidas Pires

Poluição sonora
Niterói não é mais uma cidade tranquila, pelo menos para 
os ouvidos. Com o trânsito caótico é muito barulho de 
buzina nas ruas. Isso sem falar nos carros de som fazendo 
propaganda dos mais variados produtos. E até alto falantes 
na porta das lojas para atrair clientes. Cadê a fiscalização 
de Posturas???
Renata Sanches
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

POR JEFFERSON LEMOS

Parceria pela 
causa animal

O coordenador de proteção 
animal da prefeitura de Nite-
rói, Marcelo Pereira, recebeu 
recentemente o secretário es-
tadual de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento, Marce-
lo Queiroz, para um bate papo 
e traçar parcerias para 2022, 
que podem ainda mais alavan-
car a causa animal na cidade 
em Niterói. No final do en-
contro, que ocorreu no Centro 
de Controle Populacional de 
Animais Domésticos (CCPAD), 
Marcelo Pereira presenteou o 
secretário estadual com um 
livro sobre proteção animal, 
de sua coautoria. Ele disse que 
novidades vêm por aí.

Aguardando a licitação

O secretário municipal de 
Desenvolvimento Social 
(SEMDS), Marcos Araújo e 
o diretor-geral do Consórcio 
Intermunicipal de Desen-
volvimento do Leste Flu-
minense (Conleste), Hédio 
Mataruna, acompanharam 
durante a semana as equipes 
das Secretarias de Estado de 
Infraestrutura e Obras (Sein-
fra) e a Desenvolvimento 

Divulgação

Social e Direitos Humanos 
(SEDSODH) que fizeram 
uma visita técnica no terreno 
onde será levantado o novo 
“Restaurante do Povo” para 
atender a população de Ita-
boraí. O local foi aprovado e 
agora só falta a licitação para 
o início das obras. Serão ser-
vidas 1 mil refeições por dia 
ao custo de R$ 1. Já o café da 
manhã custará R$ 0,5.

R$ 28 milhões 
em obras
A Teroni, que desde 2007 ad-
ministra o Terminal Rodoviá-
rio Presidente João Goulart, 
no Centro de Niterói, recebeu, 
pelo décimo ano consecutivo, 
o Certificado de Conformi-
dade com a Norma ISO 9001. 
Anibal Nonorino, gerente 
administrativo do maior ter-
minal urbano da América La-
tina em circulação de público, 
ressalta que desde o início da 
concessão foram investidos 
mais de R$ 28 milhões em 
obras de infraestrutura e mo-
dernização, o que representa 
cerca de 323% a mais do que 
o recurso proposto na ocasião 
da licitação.

Saúde e beleza 
em alta

‘Malhando’ 
no serviço

Levantamento realizado pela 
Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF) apontou que, no 
segundo trimestre de 2021, o 
segmento de Saúde, Beleza e 
Bem-Estar cresceu em termos 
de faturamento em relação ao 
mesmo período do ano ante-
rior, com variação positiva de 
21,2%. 

Especificamente no estado 
do Rio de Janeiro, a comparação 
entre os períodos traz números 
também animadores, de 17,1% 
em crescimento de unidades 
de 8,2%.  

E é com base neste movi-
mento positivo que a Royal 
Face, rede de franquias espe-
cializada em harmonização 
facial e corporal com preços 
acessíveis, acaba de inaugurar 
uma unidade no bairro de Ica-
raí, em Niterói. 

“Niterói é considerada uma 
das cidades mais importantes 
do Estado e é muito estratégico 
para nós marcarmos presença 
ali”, afirma o diretor de Expan-
são da Royal Face, Mauri Torres. 

Nesta segunda-feira, dia 8 de 
novembro, o Hospital Icarai 
dará início a ginástica laboral 
para seus funcionários como 
parte do “Projeto Saúde em 
Foco” implantado na unidade. 
A ideia da ginástica laboral é 
proporcionar ao colaborador 
uma melhor utilização de sua 
capacidade funcional através 
de exercícios de alongamen-
to, de prevenção de lesões 
ocupacionais e dinâmicas de 
recreação. A atividade será feita 
sempre às segundas e terças 
feiras de 6h às 9h da manhã, 
nos postos de trabalho. Mas ao 
contrário do que muitos pen-
sam, a prática não é novidade. 
Ela surgiu na Polônia, em 1935, 
com o nome de “ginástica de 
pausa”. Na década de 1960, a 
ginástica laboral se espalhou 
pelo mundo, principalmente 
na Europa e no Japão. 

Dunas do Peró viram monumento

O Monumento Natural Esta-
dual das Dunas do Peró será 
criado nos limites da Área 
de Proteção Ambiental do 
Pau Brasil, no município de 
Cabo Frio. É o que determi-
na o projeto de lei 3.855/21, 
do deputado Carlos Minc 
(PSB), aprovado nesta sema-
na pela Alerj. O monumento 
natural, em uma área de 
457,85 hectares, será com-
posto das dunas do Peró, da 
vegetação de restinga e brejo 
adjacente, dos sambaquis 

Divulgação/Prefeitura de Cabo Frio

e dos mais de quatro mil 
metros de praia em estado 
primitivo na região.

“O Campo de Dunas do 
Peró é uma das principais 
concentrações de dunas 
da região sudeste do Brasil 
e configura uma atração 
natural e cultural de beleza 
ímpar e importância ex-
cepcional para o turismo e 
a recreação, além de abri-
gar uma fauna de flora de 
grande relevância”, destaca 
Minc. 

Panorama RJPanorama RJ

Representantes da Fede-
ração das Associações de 
Favelas do Estado (Faferj) 
estiveram durante a semana 
na Alerj para entregar uma 
carta de reivindicações que 
sintetizam os problemas 
mais urgentes das comuni-
dades. Entre as cobranças 
estão o fim da prática poli-
cial conhecida como ‘tróia’ 
(ficar de tocaia na favela); 
adoção de câmeras nos uni-

formes policiais, reabertura 
dos restaurantes populares, 
urbanização das favelas, 
fim do reconhecimento 
fotográfico; e apoio para via-
bilizar a sede da federação. 
Eles foram recebidos pelo 
presidente da Casa, depu-
tado André Ceciliano (PT), 
e pelos deputados Waldeck 
Carneiro (PT), Renata Souza 
e Mônica Francisco, ambas 
do PSOL. 

Favelas fazem reivindicações
Divulgação

O Hospital Icaraí retornou 
essa semana, a sua UTI pe-
diátrica para o sexto andar 
de seu prédio com um novo 
espaço físico totalmente 
equipado e informatizado.  

“Estávamos em uma área 
mais restrita no primeiro an-
dar e agora retornamos para 
um espaço com estrutura 
física maior, no sexto andar, 
com 10 leitos fechados por 
portas o que gera mais pri-

vacidade e silêncio. Além 
de monitorização central 
24 h por dia, com posto de 
enfermagem em formato 
de ilha no meio da UTI, o 
que aumenta a agilidade e 
segurança no tratamento do 
paciente”, explica o médico 
Gabriel Farias da Cruz, que 
gerencia a UTI pediátrica no 
Hospital Icaraí e também no 
Hospital e Clínica São Gon-
çalo (HCSG). 

De volta ao sexto andar
Divulgação

Divulgação

NOITE DE ROCK – Neste domingo, a partir das 19h, 
o “Maricá Musical” celebra o rock na Lona Acústica 
e Cultural Beth Carvalho, em Itaipuaçu. O evento é 
gratuito e conta com apresentações de Bruna Mendes, 
Sem Coleira e Fábio Madureira.

SHOW-FILME – O Nordeste é a grande estrela do sho-
w-filme “Nordeste Ficção”, apresentado por Juliana Li-
nhares, com Zeca Baleiro e Josyara como convidados. 
O show pode ser visto gratuitamente no site do Teatro 
Unimed até este domingo.

LANÇAMENTO – Marcos e Belutti lançam em todas as 
plataformas digitais o terceiro volume de “Em Qual-
quer Lugar”, com mais três músicas inéditas, como 
“Quem Quer Superar”.

Juliana Knust e Cássio Reis em comédia romântica 
“Em casa a gente conversa”, 
comédia romântica prota-
gonizada por Cássio Reis e 
Juliana Knust, faz tempora-
da on-line e gratuita, até o 
dia 10 de dezembro. 

Na história, eles apresen-
tam as aventuras e desen-
contros de um casal, já em 
processo de separação, que 
revê a sua própria história 
durante os encontros para 
definir detalhes do divórcio, 
criando sequências hilárias. 

Em cena, Malu e Carlos 
Alberto, aos olhos de mui-
tas pessoas, formam um 
casal perfeito, daqueles de 

comercial de margarina. 
Mas eles vivem na vida real e 
enfrentam todas as alegrias 
e agruras de um jovem casal. 
Com a maior sinceridade 
abrem suas vidas com hu-
mor, contrapontos e riqueza 
de detalhes. Peça se vale do 
humor para mostrar o abis-
mo que separa os universos 
feminino e masculino,  

A peça está disponível na 
plataforma Sympla (sympla.
com.br), de quinta a sábado, 
às 21h, e aos domingos, 
19h. Os ingressos devem ser 
reservados para assistir ao 
espetáculo.

CULTURA FABIANA MAIA

Bestseller
Neste domingo, o espetáculo 
“A menina que roubava li-
vros”, com direção de Rubens 
Emerick Gripp, se despede 
do Theatro Municipal de 
Niterói. No elenco, 14 atores 
com deficiência intelectual. 
Todas as apresentações do 
espetáculo contam com in-
térprete de libras. Na história, 
uma jovem garota chamada 
Liesel sobrevive à guerra, por 
meio dos livros que rouba-
va. Ingresso a R$30 (inteira), 
na bilheteria do teatro ou no 
site Sympla.

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

Divulgação

Espetáculo mostra o abismo entre os universos feminino e masculino

Divulgação

No palco do Municipal, estrelam 14 

atores com deficiência intelectual
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Instituto oferece capacitação profissional e comportamental para nova turma de janeiro do ano que vem

Rio terá 2 mil vagas em curso 
Estão abertas 2 mil vagas de 
capacitação para a próxima 
turma do Instituto Proa, com 
início das aulas previsto para  
o início do ano que vem. As 
inscrições podem ser feitas 
no site https://plataforma.
proa.org.br/. Para participar 
é preciso ter entre 17 e 22 
anos; estar cursando ou ter 
concluído o 3º ano do Ensino 
Médio em escola pública; e 
morar no Estado do Rio. As 
inscrições vão até o dia 14 de 
janeiro e a previsão de início 
das aulas é dia 17 de janeiro 
de 2022.

A iniciativa conta com a 
parceria da Procter & Gam-
ble, da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Energia e Relações 
Institucionais (Sedeeri) e da 
Companhia de Desenvolvi-
mento Industrial do Estado 
do Rio de Janeiro (Codin RJ).

“Estamos confiantes na 
parceria Instituto PROA, P&G, 
o Codin e a Sedeeri para 
promover a inclusão produ-
tiva do jovem fluminense no 
mercado de trabalho. Nos 
primeiros meses já mostrou 
que esse tipo de formação é 
algo necessário aos jovens 
do Estado do Rio”, aposta o 
governador  Cláudio Castro.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico participa 
ajudando a inserir os forma-

dos no mercado de trabalho.
“Acreditamos que quanto 

maior a capacitação, maior a 
produtividade e a competiti-
vidade do Estado no mercado 
de trabalho. Por isso achamos 
tão importante essa iniciativa 
para os jovens”, explica o se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico, Vinícius Farah.

O Instituto PROA chegou 

ao Rio  com o objetivo de tra-
zer mais de seis mil oportuni-
dades de desenvolvimento e 
empregabilidade para jovens 
de baixa renda em todo Esta-
do. Até o momento, mais de 
4,2 mil já foram aprovados e 
terão a oportunidade de se 
aperfeiçoar para o mercado 
de trabalho, se conectando 
com vagas de emprego.

“Nossa chegada ao Rio 
tem tido um retorno super-
positivo, onde já estamos 
conectando centenas de jo-
vens com oportunidades de 
primeiro emprego. Entende-
mos as reais demandas das 
empresas parceiras, assim 
como as competências ne-
cessárias para que os jovens 
estarem preparados para 

essas oportunidades”, desta-
ca Alini Dal’Magro, CEO do 
Instituto Proa.

Mercado de trabalho - 
Segundo dados divulgados 
pelo IBGE, o desemprego 
entre os jovens de 18 a 24 
anos ficou em 31,4% no 3º 
trimestre de 2020. É o maior 
índice já registrado. A falta de 
experiência e oportunidades 
de estudos, aliado ao cenário 
da pandemia faz com que eles 
sofram mais com o desem-
prego. Por isso, todo esforço 
e dedicação para ajudar é 
válido. 

Para se conectarem, os jo-
vens que concluíram o Ensi-
no Médio em escolas públicas 
e que buscam seu primeiro 
emprego, terão acesso gratui-
to à plataforma on-line que 
oferece 100 horas de aulas 
com orientação e apoio de 
tutores em encontros sema-
nais ao vivo.

A Plataforma PROA ofere-

ce Autoconhecimento (20 ho-
ras), Planejamento de Carrei-
ra (20 horas), Projeto Profis-
sional (20 horas), Raciocínio 
Lógico (20 horas), Comuni-
cação (20 horas). Ao final, os 
alunos que concluírem esta-
rão aptos para participarem 
de processos seletivos para 
vagas de posições de início de 
carreira e primeiro emprego. 
Todos recebem certificado 
de conclusão emitido pelo 
PROA e têm acesso a vagas 
de emprego disponíveis no 
mercado.

Além da trilha básica do 
curso, o PROA terá cinco 
trilhas técnicas patrocinadas 
por diferentes empresas, 
onde aprenderão Análise 
de Dados (patrocinado pelo 
iFood), Varejo ( Via - Fun-
dação Casas Bahia), Admi-
nistração (P&G), Logística 
(P&G), UX Design (Accenture) 
e Promoção de Vendas (BrF).

“Nosso objetivo com a 
parceira com o PROA é fo-
mentar o mercado de traba-
lho e queremos, nos próximos 
meses, capacitar seis mil 
jovens de baixa renda. E nesse 
cenário, ao menos mil deles 
serão conduzidos às vagas em 
empresas parceiras do PROA 
em municípios do Estado e na 
própria P&G”, finaliza Juliana 
Azevedo, presidente da P&G 
no Brasil.

Qualificação 
é gratuita e 
destinada a 
jovens de baixa 
renda no Estado 
do Rio

Guto Garrote/Divulgação

As inscrições vão até o dia 14 de janeiro e a previsão de início das aulas é dia 17 de janeiro de 2022

Cartilha contra o 
desaparecimento
Defensoria  Pública do Rio 
de Janeiro (DPRJ), em par-
ceria com o programa SOS 
Crianças Desaparecidas, 
da FIA lançaram, no dia 28 
de outubro, uma cartilha 
de prevenção ao desapare-
cimento de crianças e ado-
lescentes. Além da cartilha, 
será estudada parceria para 
a integração das bases de 
dados das instituições, para 
agilizar  o processo de di-
vulgação e localização dos 
desaparecidos. 

A cartilha foi idealiza-
da pelas coordenadorias 
da Infância e Juventude 
(COINFANCIA), de Defesa 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CDEDICA) 
e Geral de Programas Insti-
tucionais COGPI, com asses-
soria técnica do Programa 
da Fundação para Infância 
e Adolescência (FIA), res-
ponsável pelo SOS Crianças 
Desaparecidas. O intuito é 
informar sobre como evitar 
e como agir em casos de 
desaparecimento. 

“O mês, em que come-
moramos o mês da criança, 
juntamos a experiência acu-
mulada nos atendimentos 
realizados pela Defensoria 
Pública, e pelo Programa 
SOS Crianças Desaparaci-
das, e  produzimos uma  car-
tilha informativa contendo 
dicas simples e valiosas de 
como evitar o desapare-
cimento de uma criança”, 
disse o defensor público, 
Rodrigo Azambuja.

“Ficamos muito felizes 
com o avanço do Programa 
SOS nesses 25 anos e com 
as parcerias estabelecidas. 
Esta cartilha desenvolvida 
em parceria com a Defen-
soria Pública é mais uma 

conquista da FIA e do nosso 
estado em defesa e proteção 
das nossas crianças”, disse 
a presidente da Fia, Cléo 
Hernams.

O SOS Crianças Desa-
parecidas é um programa 
da Fundação Para a Infân-
cia e Adolescência que de-
senvolve ações voltadas à 
identificação e localização 
de jovens desaparecidos e 
sua reintegração à família. 
O lançamento da cartilha 
marca também o aniversá-
rio de 25 anos do programa, 
que já ajudou mais de 3 mil 
crianças e adolescentes a 
serem localizados, 85% dos 
cadastrados na base de da-
dos do projeto. Cerca de 568 
casos ainda permanecem 
sem resolução.

Além da cartilha, serão 
realizados esforços para a 
integração da base de dados 
do SOS Crianças Desapare-
cidas e Defensoria Pública, 
via Centro de Tecnologia de 
Informação e Comunicação 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Proderj). O sistema dispa-
rará um alerta em tempo 
real com foto e dados do 
desaparecido sempre que 
houver um novo caso ou 
localização. A integração já 
acontece com o Programa 
de Localização e Identifi-
cação de Desaparecidos 
(PLID) e Sistema Nacional 
de Localização e Identifi-
cação de Desaparecidos 
Ministério Público Estadual 
e Federal (SINALID). 

A cartilha contará tam-
bém com os contatos e ins-
truções práticas de como 
proceder em casos de de-
saparecimento. O link para 
a publicação completa está 
disponível aqui.

Niterói: Consciência Negra 
com extensa programação
O Mês da Consciência Negra 
será celebrado com uma ex-
tensa programação organiza-
da pela Secretaria e a Funda-
ção Municipal de Educação de 
Niterói. O “Novembro Negro 
2021” terá uma agenda em-
blemática que abordará temas 
como: A afirmação do povo 
negro, o combate ao racismo 
e à intolerância religiosa, e 
a garantia dos seus direitos. 
Ao longo de todo o mês, a 
Educação promoverá debates, 
palestras, workshops, mostras, 
ocupações artísticas e apre-
sentações culturais, tendo 
como centro a promoção da 
igualdade e valorização da 
história do negro no Brasil. A 
abertura do evento será reali-
zada nesta quinta-feira (4), às 
16h, no auditório do Caminho 
Niemeyer, com transmissão 

no Facebook Educação Ni-
terói.

O secretário de Educação, 
Vinicius Wu, destaca que no 
mês de novembro, Niterói 
reafirma seu compromisso 
com o combate ao racismo e 
a valorização da cultura afro-
-brasileira e da contribuição 
dos negros e negras à história 
do país.

“Este é um mês de cele-
bração, debate sobre políticas 
públicas, reflexão e de luta. 
Uma sociedade verdadeira-
mente democrática não pode 
ser tolerante com o racismo. É 
preciso trabalhar para a redu-
ção das desigualdades étnico-
-raciais e enfrentar o racismo 
estrutural por meio de ações 
concretas, políticas públicas e 
da mobilização da sociedade”, 
reforça o secretário.

A abertura terá a participa-
ção do secretário de Educação, 
Vinicius Wu, a subsecretária 
de Igualdade Racial de Niterói, 
Gloria Anselmo, a vereadora 
Verônica Lima, o fundador da 
CUFA, Anderson Quack, a pro-
fessora de sociologia da UFF e 
pesquisadora do Afro/Cebrap 
Flávia Rios, e a presidente do 
Conselho Municipal de Pro-
moção da Igualdade Racial 
(Compir), Rebecca Vieira. A 
mediação será da professora 
da Rede, Caroline de Souza. A 
apresentação artística ficará 
por conta do grupo de dan-
ça dos alunos da E. M. Levi 
Carneiro (Sapê), com o tema 
“Saudação aos Orixás”.

“O Novembro Negro traz 
consigo a urgência da pauta 
igualitária em nossa socieda-
de. Propomos uma agenda 

emblemática de lutas e mo-
bilizações pela afirmação do 
povo negro, combate ao ra-
cismo, à intolerância religiosa 
e pela garantia dos direitos”, 
ressaltou Thiago Risso, subse-
cretário de Projetos Transver-
sais, Cooperação e Articulação 
Institucional (SSPCA).

Ao longo de todo o mês de 
novembro será realizado o We-
bnário “Educação Antirracista, 
Currículo e Vozes Negras”, com 
transmissão pelo Facebook 
Educação Niterói. A atividade 
foi organizada pela Coordena-
ção de Educação na Diferença 
(Cedif), vinculada à SSPCA. 

A programação comple-
ta está disponível nas redes 
sociais da Educação Niterói, 
no Facebook (facebook.com/
educacaonit) e no Instagram 
(@educacaoniteroi).

Ações têm como centro a promoção da igualdade e valorização do negro 

Sebrae 
promove o 
Circuito de 
Energia
Nesta terça (9), o Sebrae 
Rio promove o Circuito 
Energia. O seminário trará 
reflexões e debaterá opor-
tunidades para micro e 
pequenas empresas do 
setor de petróleo, gás e 
energias renováveis que 
operam no Estado do Rio. 
O evento será gratuito e 
acontecerá de forma on-li-
ne. As inscrições já podem 
ser feitas pelo link – https://
conteudos.rj.sebrae.com.
br/lp-circuito-energia.

“O Rio é um mercado 
estratégico para as empre-
sas fornecedoras de petró-
leo, gás e energias renová-
veis. O evento foi elaborado 
com o objetivo de gerar 
expertises mercadológi-
cas que serão diferenciais 
para o planejamento das 
empresas”, destaca Maíra 
Campos, coordenadora de 
Petróleo, Gás e Energia do 
Sebrae Rio.

Evento, um dos maiores do setor na América Latina, começa no dia 11

ABF realiza feira de franquias 
que traz mais de 300 marcas 

Empreendedores de todo 
o País terão novamente a 
oportunidade de participar 
presencialmente da Expo 
Franchising ABF Rio, uma 
das principais feiras de fran-
quia da América Latina e 
única edição física oficial 
do sistema de franquias no 
Brasil em 2021. Confiante e 
incentivando a retomada da 
economia no País, a Associa-
ção Brasileira de Franchising 
Seccional Rio (ABF Rio) rea-
liza o evento entre 11 e 13 de 
novembro, da 11h às 20h, no 
Centro de Convenções Su-
lAmérica com diversas opor-
tunidades de negócios, tanto 
para os expositores como 
para quem deseja começar 
a empreender. A organização 
é da empresa Dois Lados 
Eventos. Os ingressos estão 
sendo vendidos online pelo 
link: https://abf-rio.byinti.
com/#/ticket/.

Segundo o estudo da ABF, 

em parceria com a empresa 
de pesquisas AGP, o fatura-
mento do setor de franquias 
no 2º tri chegou a R$ 41,140 
bilhões de abril a junho 
deste ano. A variação foi de 
-35,7% de 2019 para 2020 
e de +48,4% para 2021. A 
receita do franchising mos-
tra, portanto, recuperação 
significativa no trimestre 
pesquisado, quando compa-
rado ao ápice dos efeitos da 
pandemia (em 2020).

No Rio, o cenário é seme-
lhante e aponta um cresci-
mento de 55,3% no fatura-
mento geral, com mais de 
R$ 3,9 bilhões de receita no 
período. Bem superior à va-
riação do ano passado, frente 
a 2019, que foi de -39%. Já 
em número de unidades, o 
mercado fluminense expan-
diu 8,8%, totalizando 15.682 
operações. 

O s  i n t e r e s s a d o s  e m 
aproveitar a retomada terão 

acesso a cerca de 300 mar-
cas com opções variadas  
de investimento de menos 
de R$ 10 mil a até mais de 
R$ 1 milhão. Com a ênfa-
se no conceito de salão de 
negócios presencial, a ex-
pectativa da organização é 
movimentar R$ 100 milhões 
em negócios e receber 22 mil 
visitantes. 

Focada em conteúdo e 
inovação, a Expo traz um 
novo Fórum de Franchi-
sing, com a grade de pales-
tras gratuitas totalmente 
reformulada e temas rela-
cionados às novas demandas 
desse mercado pós-pan-
demia para quem deseja 
inovar, empreender ou já é 
empreendedor e pretende  
ampliar sua atuação em 
franquia. 

“Temos uma demanda 
reprimida que quer investir”, 
destaca Beto Filho, presiden-
te da ABF-Rio.

A Prefeitura de Maricá 
abriu inscrições para a edi-
ção segundo semestre de 
2021 do preparatório para 
o Exame Municipal de Cer-
tificação de Competências 
do Ensino Fundamental 
(EMCCEF). O curso é des-
tinado aos moradores do 
município a partir dos 15 
anos que são alunos da 
rede municipal de ensino 

e adultos de qualquer idade 
que não concluíram o fun-
damental.

As aulas começarão na 
próxima segunda-feira (8) 
e as inscrições podem ser 
feitas através do https://
docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeXLuhNtJC-
wuGki7mpMt_LxT6YKdC-
C46y30X3mv7mI7tstHA/
viewform

Certificação fundamental



Cidades4 Domingo,  7, e segunda-feira, 8/11/2021ofluminense.com.br

Persistência nas lutas

Charbel Tauil Rodrigues*

Eis que chegamos a novembro, 
o “mês dos feriados”: comércio e 
serviços param nos dias 2 (Fina-
dos); 15 (proclamação da Repú-
blica) e 20 (Zumbi / Consciência 

Negra).  Faltou mencionar o dia 
22, dirá o leitor mais apressado. 
Mas estará equivocado. De agora 
em diante, o aniversário de Nite-
rói deixa de ser feriado, passando 
a ser apenas “data comemorati-
va”.  Isto era algo desejado há mui-
to tempo pelos empreendedores 
da cidade, que não se conforma-
vam com ter que ficar de portas 
fechadas, perdendo dinheiro, du-
rante o aniversário do município. 
Registre-se que, há muito tempo, 
na maioria das capitais brasileiras 
o aniversário da cidade é apenas 
uma data festiva: há shows, des-
files e comemorações diversas, 
mas nada de ser feriado.

A extinção do feriado do 22 
de Novembro culminou uma 
longa luta do Sindilojas Niterói, 
que levou no mínimo seis anos 
incomodando as autoridades 
locais com críticas e reivindica-
ções para que tal situação viesse 
a ser  mudada. Foram incontáveis 
pronunciamentos em discur-

sos, notas, reportagens e artigos 
publicados na Imprensa local, 
marcando posição em defesa dos 
empreendedores, sendo a voz 
do nosso Sindicato muitas 
vezes a única que se manti-
nha ativa e inflexível.

Pois insistimos 
mesmo assim e 
continuamos cri-
ticando esse ver-
dadeiro absurdo, 
até que em 2020, 
finalmente, ficou 
decidido que o 22 
de Novembro pas-
saria a ser apenas 
uma Data Come-
morativa em nos-
so município.

À parte a questão dos 
feriados vale recordar uma 
outra frente de atuação, 
que diz respeito aos jiraus das 
lojas, que num dado momen-
to a prefeitura resolveu taxar. 

Prontamente, nos mobilizamos 
(o Sindilojas e outras entidades 
de classe) pela não-cobrança 

de IPTU dos jiraus com até 
2 metros de altura (conse-
guido), além do aumento 
do percentual de ocupação 

destes. Um projeto de 
lei chegou a ser apre-
sentado na época na 
Câmara Municipal, 
porém vetado. Até 
que em meados de 
setembro um novo 
projeto foi apresen-
tado no Legislativo, 
pelo vereador Daniel 
Marques, estabele-
cendo definições e 
parâmetros para a 
implantação de jiraus 

e mezaninos em edificações 
em nosso município. Tudo 
correndo bem, tais questões 
poderão em breve estar pa-

cificadas e bem equacionadas, 
resultando em tranquilidade para 
os comerciantes locais.

Faço tais considerações como 
um lembrete de que costumam 
ser longas e cansativas as lutas em 
defesa dos legítimos interesses 
dos empreendedores, mas que 
jamais devemos deixá-las de lado. 
A persistência é fundamental. E 
quando as entidades de classe 
se unem e trabalham em har-
monia, então, a força é enorme. 
Nós, comerciantes, temos muitos 
desafios a enfrentar, e iremos 
vencê-los um a um.

Mesmo que demore um pou-
co, a vitória sempre estará ao nos-
so alcance, beneficiando a todos 
os lojistas e prestadores de ser-
viços que acreditam no trabalho 
como elemento fundamental na 
construção do desenvolvimento 
social e econômico de nossa 
querida Niterói. 

De agora 
em diante, o 

aniversário de 
Niterói deixa 

de ser feriado, 
passando a ser 
apenas ‘data 

comemorativa’

OPINIÃO

* Charbel Tauil Rodrigues 

é presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Em setembro, foram abertos 47 cadastros na Casa do Empreeendedor; em outubro, número saltou para 103

Meis: aumento de 119% em SG
 A Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
melhorou o desempenho em 
todos os serviços da Casa do 
Empreendedor em outubro 
em relação ao mês anterior. 
Um dos destaques foi a aber-
tura de MEIs, que teve um 
aumento de 119% de um mês 
para o outro. Se em setembro 
foram abertos 47 MEIs, em 
outubro o número saltou 
para 103.

Já na abertura de alvará, o 
aumento foi de 329 para 451, 
o que representa elevação 
de 37%. Além da abertura, a 
entrega de alvarás também 
apresentou um bom desem-
penho com mais 122 alvarás 
fornecidos de um mês para 
outro.

No quesito regularização 
do MEI, mais um dado posi-
tivo. Se em setembro 69 mi-
croempreendedores regulari-
zaram a sua situação, no mês 
passado, nada menos que 103 
acertaram as pendências.

Outro dado importante 
mostra que houve uma que-
da de 83% nas baixas de MEI 
de um mês para o outro. Em 
setembro foram 30 baixas e, 
em outubro, apenas 5.

“Os dados apresentados 
mostram que a cidade obteve 
um ótimo desempenho em 
duas frentes, na captação de 
novos empreendedores e na 
manutenção dos já existentes. 
Vamos seguir trabalhando 
para melhorar ainda mais 
o ambiente e consequente-
mente os números do desen-

para promover a participação 
de empresas do município 
nas rodadas de negócios que 
vêm sendo realizadas no Es-
tado. Trata-se de uma ação da 
pasta para a construção de 
um banco de dados, com as 
informações dos empresários 
da cidade interessados em 
ampliar suas oportunidades.

O objetivo é incremen-
tar o volume de vendas dos 
produtos e serviços que são 
oferecidos na cidade, através 
das rodadas e encontros de 
negócios, que colocam fren-
te a frente fornecedores e 
compradores, incentivando, 
assim, a melhoria do am-
biente de negócios da cidade 
e possibilitando a criação de 
novos postos de trabalho e 
fortalecimento da economia.

Lucas Alvarenga/Prefeitura de São Gonçalo

Marcio Picanço, ao lado do também secretário Douglas Ruas: muito trabalho 

SG terá 
hospital 
veterinário 
popular
O Hospital Popular de 
Me d i c i n a  Ve t e r i n á r i a 
(HPMV ) expandirá sua 
rede este mês, inauguran-
do uma unidade em São 
Gonçalo no Zé Garoto, 
na Rua Coronel Serrado. 
A meta é realizar 1.500 
atendimentos apenas no 
primeiro mês. No final 
de 2022, a expectativa é 
de 18 mil atendimentos 
realizados. A unidade irá 
tratar de cães e gatos e as 
consultas serão apenas  
R$ 19,90.

De acordo com o CEO 
da Rede HPMV, Brunno 
Galvão, São Gonçalo é 
uma cidade densamente 
habitada e com uma ca-
racterística diferente da 
vizinha Niterói. É mais 
horizontal, a maioria das 
pessoas mora em casas 
e isso faz com que uma 
quantidade maior de lares 
possua pets. “A chegada 
do primeiro Hospital Po-
pular de Medicina Veteri-
nária vai impactar mais de 
1 milhão de lares”, observa 
Brunno.  

Entre os serviços ofe-
recidos estão internação 
de animais com doenças 
infecciosas e zoonoses, 
cirurgias, exames labora-
toriais, ultrassonografia 
e radio X, além de eletro-
cardiograma. O funciona-
mento será 24 horas.

Mangaratiba: apoio 
à classe artística
O Programa Municipal de 
Formação na Área de Cultura 
(Promfac), da Fundação Má-
rio Peixoto (FMP), vem tra-
zendo bons resultados para 
Mangaratiba. Com apenas 
dois meses de funcionamen-
to, a iniciativa já prestou mais 
de 100 atendimentos à classe 
artística e garantiu mais de R$ 
18 mil para projetos culturais 
de Mangaratiba.

Em atendimentos gratui-
tos e individualizados, que 
devem ser agendados na sede 
da FMP, o Promfac prepara 
artistas, quilombolas, pes-
cadores artesanais, artesãos 
e demais representantes da 
área cultural para concorre-
rem em editais de fomento a 
cultura, sejam eles públicos 
ou privados.

A equipe da FMP orienta 
sobre como preparar docu-
mentações, apresentações, 

preencher pré requisitos e 
as exigências de cada edital. 
Os participantes aprendem o 
passo a passo para poderem 
captar de forma independen-
te recursos e benefícios.

Para o presidente da Fun-
dação, Jefferson Dias, essa 
é uma marca que deve ser 
comemorada.

“Criamos um serviço que, 
em curto prazo, trouxe prota-
gonismo para a classe artísti-
ca de Mangaratiba. Agradeço 
o prefeito Alan Bombeiro 
por todo apoio ao projeto, e, 
tenho certeza que 2022 será 
um ano de colher ainda mais 
os resultados dessas ações”, 
destacou.

Quem quiser participar 
do Promfac basta procurar a 
Fundação Mário Peixoto, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h. A FMP fica na Fagun-
des Varella, 146 - centro.

Concessionária assumiu abastecimento de água na cidade no dia 1

Maricá: Águas do Rio já 
inicia obras em Itaipuçu
Águas do Rio assumiu nes-
ta semana os serviços de 
abastecimento de água de 
Maricá, no Rio de Janeiro. 
Para marcar o início das 
operações, a concessionária 
começou, no dia 1º, as o as-
sentamento de 8km de rede 
de distribuição de água, no 
quarto distrito, Itaipuaçu, 
que beneficiará aproximada-
mente 2 mil pessoas. “Esse é 
um momento histórico para 
a empresa. Poder levar água 
de qualidade e em quanti-
dade para os moradores da 
região é transformar a vida 
dessas pessoas”, explicou o 
diretor-superintendente da 
Águas do Rio, Sérgio Braga.

O turismo é uma das ati-
vidades que impulsiona a 
economia da cidade e gran-
de parte da orla marítima, 
que fica localizada na região 
de Itaipuaçu, registra uma 
ocupação urbana acelerada, 
o que tem gerado déficit de 
saneamento básico. “A região 
está crescendo muito, diver-
sas obras e melhorias, então 
vimos uma oportunidade 
de mercado aqui. Maricá 
promete!”, ressalta a comer-
ciante Priscila Delatorre, que 
há um mês abriu uma loja de 
instalação de gesso e está de 
malas prontas para se mudar 
para a cidade.

Para a manicure que mora 
há oito anos em Maricá, 
Daianne Batista, a chegada 

da Águas do Rio é motivo de 
celebração. “Vai ser maravi-
lhoso abrir a torneira e ter 
água de qualidade a hora 
que eu quiser”, comemorou, 
acompanhando a movimen-
tação das obras.

Nos próximos cinco anos 
a empresa vai investir mais 
de R$ 250 milhões em água 
e esgoto no município. A 
concessionária vai realizar 
diversas intervenções para 
aumentar a eficiência na 
Estação de Tratamento de 

Água (ETA) de Maricá, a cap-
tação de água bruta no Rio 
Ubatiba, além de otimizar 
o sistema de distribuição 
de água. “Este é só o início 
do trabalho da Águas do Rio 
na região. Focando na redu-
ção de perdas, controle da 
vazão de água, entre outras 
melhorias, vamos conseguir 
um sistema mais seguro, 
com mais água para todos”, 
afirmou o gerente de Servi-
ços da Águas do Rio, André 
Bianchini.

Empresa já está entrando em contato com moradores e comerciantes

Divulgação

Renan Vasconcellos/Divulgação

Presidente da Fundação Mário Peixoto, Jefferson Dias, e artista contemplado

“As parcerias têm sido uma 
tônica da gestão do prefeito 
Capitão Nelson. Sozinho, 
dificilmente conseguiríamos 
proporcionar essa oportu-
nidade aos empresários da 
cidade. Contudo, trabalhando 
junto ao Governo do Estado, 
vamos dar a oportunidade 
das pessoas melhorarem os 
seus negócios e, consequen-
temente, ajudar a alavancar o 
desenvolvimento econômico 
de São Gonçalo”, disse o se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico, Marcio Picanço.

O empresário e/ou pres-
tador de serviço que deseja 
participar dessas ações deve 
preencher o formulário de 
inscrição, desenvolvido pela 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico.

volvimento econômico neste 
primeiro ano de governo”, 
disse o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Marcio Picanço.

Roda de Negócios - A Pre-
feitura de São Gonçalo, atra-
vés da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, está 
trabalhando na articulação 
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São Gonçalo vai incentivar a 
ingestão de micronutrientes
Saúde municipal orienta, com diversas ações, sobre alimentação saudável nos polos sanitários

Os polos sanitários de São 
Gonçalo vão receber, neste 
mês de novembro, palestras 
educativas sobre a impor-
tância dos micronutrientes, 
principalmente sobre a in-
gestão de vitamina A e ferro, 
sempre a partir das 9h30. 
As coordenadoras dos pro-
gramas de Suplementação 
de Vitamina A e de Ferro, 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil (Semsa), 
orientarão sobre o uso destes 
micronutrientes nas unida-
des de saúde do município. 

As palestras explicativas 
também vão ensinar aos 
pacientes os dez passos para 
uma alimentação adequada 
e saudável. Haverá, ainda, 
distribuição de sachês com 
sementes de hortaliças para 
os usuários como forma de 
incentivar o cultivo de uma 
alimentação adequada e 
saudável.

“A vitamina A e o ferro são 
encontrados em diferentes 
tipos de alimentos que in-
gerimos. O Programa de Su-
plementação de Ferro é uma 
das estratégias do Ministério 
da Saúde para o combate da 
deficiência do ferro. O prin-
cipal objetivo é a prevenção 
e controle da anemia”, expli-
cou Márcia Maria Prata Pires 
Ramalho, coordenadora do 
Programa de Suplementação 
de ferro e Nutrisus.

A Semsa faz a prevenção 
de Vitamina A e do Ferro em 
unidades de saúde. O ferro 
é distribuído para bebês de 
seis meses a 24 meses e para 
as gestantes (em gotas para 
crianças e comprimidos para 
gestantes) nos polos sani-
tários com apresentação de 
receita médica. O uso deste 
medicamento é diário. “Essas 
crianças são acompanhadas 
por equipes de enfermagem 
ou por um pediatra enquanto 
realizam a suplementação do 
ferro”, disse Márcia.

A Vitamina A é oferecida 

para crianças de seis meses a 
59 meses de idade nos polos 
sanitários e nos postos de 
saúde da Estratégia da Saú-
de da Família (ESF) que têm 
salas de vacinação.

“A suplementação é feita 
com uma cápsula que tem 
megadoses do palmitato de 
retinol (Vitamina A), acresci-

da de vitamina E diluída em 
solução oleosa. Ela é ofereci-
da para as crianças após uma 
avaliação da equipe de saúde. 
As crianças acompanhadas 
pelo programa têm que voltar 
aos postos após seis meses 
para receber o reforço da vi-
tamina”, explicou Bianca de 
Freitas Corrêa, coordenadora 

do Programa de Suplementa-
ção de Vitamina A.

Alimentos ricos em ferro 
e Vitamina A – O ferro pode 
ser encontrado em carnes 
(gado, aves e peixes); fígado, 
rim e coração de galinha; 
leguminosas (feijão, ervilha 
e outras) e alimentos com 

farinha de trigo e milho. Já os 
alimentos ricos em Vitamina 
A são, principalmente, fíga-
do, gema de ovo e óleos de 
peixes. Os vegetais verde-es-
curos, frutas e legumes ama-
relos e alaranjados, como 
cenoura, espinafre, manga 
e mamão, são boas fontes 
dessa vitamina.

Niterói Mulher vai 
garantir tratamentos
A Prefeitura de Niterói lançou 
no mês passado o Niterói Mu-
lher, iniciativa para garantir 
que todas as pessoas diagnos-
ticadas com câncer de mama 
ou de colo de útero iniciem seu 
tratamento em até 60 dias na 
cidade. De acordo com dados 
da Sociedade Brasileira de Mas-
tologia, em 2019 apenas 6% das 
pacientes com câncer de mama 
no Estado do Rio de Janeiro 
foram atendidas neste prazo. 
A velocidade com que se inicia 
o tratamento é um dos fatores 
determinantes para a eficiência 
no atendimento a pacientes 
com câncer.

O Niterói Mulher completa 
a programação do município 
no Outubro Rosa. Essa será a 
primeira etapa do Programa 
Niterói Vencendo o Câncer, um 
conjunto de ações de preven-
ção e combate à doença que 
será implementado a partir de 
2022. Com o programa, o muni-
cípio chama para si a responsa-
bilidade de cumprimento da Lei 
12.732/2012, conhecida como 
Lei dos 60 dias. A legislação 
estabelece que o paciente do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
tem direito de se submeter ao 
primeiro tratamento em até 
dois meses, contados a partir 
do dia em que for assinado o 
diagnóstico de câncer.

Os estados e municípios 
têm a responsabilidade legal 
de organizar o atendimento 
dos pacientes e definir para que 
hospitais os pacientes devem 
ser encaminhados. O governo 

federal é responsável pelo fi-
nanciamento do tratamento 
do câncer, considerado de alta 
complexidade.

“O câncer é uma doença de 
origem genética, por isso é um 
desafio muito maior. Mas se é 
possível salvar essas vidas, nós 
temos que fazê-lo, não importa 
de quem é a responsabilidade. 
Se temos condição de cuidar do 
niteroiense, nós vamos fazer. E 
Niterói conseguir fazer isso tem 
muito a ver com o que viemos 
construindo nos últimos anos. 
A gestão municipal implantou 
uma política de gestão fis-
cal que nos dá capacidade de 
investimento para atender a 
sociedade”, destacou o prefeito 
de Niterói, Axel Grael.

O programa estabelece que 
os exames e parte do trata-
mento da doença aconteçam 
através da Secretaria Municipal 
de Saúde.

“Essa é uma conquista his-
tórica para a saúde da mu-
lher, um programa que vai 
salvar vidas. Niterói continua na 
vanguarda, trazendo soluções 
inovadoras para a população. 
Como niteroiense, vejo como 
uma iniciativa que é motivo de 
orgulho e emoção”, destacou 
a primeira-dama de Niterói, 
Christa Vogel Grael.  

O secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, expli-
cou que será organizada uma 
rede de serviços capaz de diag-
nosticar a tempo e conseguir 
coordenar e dar acesso a um 
melhor tratamento.

Pixabay

Palestras vão ensinar aos pacientes os dez passos para uma alimentação saudável. Haverá, ainda, distribuição de sachês com sementes de hortaliças 

São Gonçalo: saúde masculina 
é foco neste mês de novembro

As Academias da Saúde de São 
Gonçalo vão trabalhar a cons-
ciência masculina este mês. 
Além das aulas de atividades 
físicas, eles terão palestras 
sobre a importância do diag-
nóstico precoce do câncer de 
próstata dentro das atividades 
do Novembro Azul da Secre-
taria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo 
(Semsa). As ações também 
vão contar com rodas de 
conversa sobre tabagismo, 
alimentação saudável, diabe-
tes e hipertensão. 

“A intenção é mostrar para 
os homens que, além de cui-
dar do físico, eles também 
precisam cuidar da saúde 
como um todo. Por isso, te-
rão palestras sobre diversos 
assuntos dos programas da 
Secretaria de Saúde, mas prin-
cipalmente sobre o exame de 
sangue PSA (sigla em inglês 
de Prostate-Specific Antigens, 
que significa Antígeno Prostá-
tico Específico), que detecta 
o câncer de próstata”, disse a 
coordenadora das Academias 
da Saúde, Natalya Muniz dos 
Santos.

A coordenadora do Pro-
grama Integral da Saúde do 
Homem, Maria Neto – uma 
das palestrantes – vai falar 
sobre o câncer de próstata, 

como prevenir e os serviços 
oferecidos pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) em São 
Gonçalo. “Todos os homens 
com mais de 50 anos podem 
fazer o PSA, com pedido mé-

dico, em qualquer unidade 
de saúde da cidade que tenha 
laboratório. Os homens que 
têm fatores de risco (histórico 
familiar de câncer de próstata: 
pai, irmão e tio; raça: homens 

Além de aulas nas Academias da Saúde do município, serão realizadas palestras
Divulgação

Academias da Saúde terão rodas de conversa sobre riscos para o câncer

negros sofrem maior incidên-
cia deste tipo de câncer e obe-
sidade) devem fazer a partir 
dos 45 anos”, disse Maria.

As coordenadoras de pro-
gramas da Semsa Denise Ro-
cha, Mara Cortazio e Raquel 
Dias falarão sobre o controle 
do diabetes, hipertensão e 
tabagismo, respectivamente. 
“O Programa de Hipertensão 
Arterial e Diabetes (Hiperdia) 
cadastra e acompanha os hi-
pertensos e/ou diabéticos da 
cidade, oferecendo tratamen-
to e uma melhor qualidade 
de vida aos pacientes. Muitos 
gonçalenses não sabem e, 
por isso, vamos levar a in-
formação até eles e elas, que 
também podem influenciar 
os maridos em casa”, disse 
Denise Rocha.

O Programa Municipal 
de Controle ao Tabagismo é 
oferecido em 19 unidades de 
saúde. “O objetivo é mostrar 
que pessoas com mais de 18 
anos que querem parar de 
fumar têm onde procurar. O 
programa tem duração de 
quatro semanas com encon-
tros uma vez por semana e 
acompanhamento de um 
ano. Os profissionais mos-
tram como parar de fumar”, 
explicou a coordenadora do 
programa, Raquel Dias.

Programação:

11/11 -  Polo Sanitár io 
Washington Luiz Lopes, no 
Zé Garoto

16/11 - Polo Sanitário Paulo 
Marques Rangel, no Porto 
do Rosa  

18/11 - Polo Sanitário Jorge 
Teixeira de Lima, no Jardim 
Catarina  

25/11 - Polo Sanitário Hélio 
Cruz, no Alcântara  

30/11 - Polo Sanitário Au-
gusto Sena, no Rio do Ouro  

Os dez passos para uma
alimentação saudável

1 - Consumir alimentos ‘in 
natura’ ou minimamente 
processados 

2 - Utilizar óleos, gorduras, 
sal e açúcar em pequenas 
quantidades ao temperar ou 
cozinhar 

3 - Limitar o consumo de 
alimentos processados 

4 - Evitar o consumo de 
alimentos ultraprocessados 

5 - Comer com regularidade 
e atenção, em ambientes 
apropriados e, sempre que 
possível, com companhia 

6 - Fazem compras em locais 
que ofereçam variedades 
de alimentos ‘in natura’ ou 
minimamente processados 

7 - Desenvolver, exercitar e 
partilhar habilidades culi-
nárias 

8 - Planejar o uso do tempo 
para dar à alimentação o 
tempo que ela merece 

9 - Dar preferência, quando 
fora de casa, a locais que ser-
vem refeições feitas na hora 

10 - Ser crítico quanto a 
informações, orientações e 
mensagens sobre alimen-
tação veiculadas em propa-
gandas.

Cidades
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Homenagem 
às gigantes 
do esporte 
na Câmara

A Câmara de Vereadores de 
Niterói concedeu, merecida-
mente, Moção de Aplausos a 
uma das lendas do esporte 
nacional. Aída dos Santos, 
moradora da cidade e pri-
meira brasileira a ser finalista 
e alcançar o inédito quarto 
lugar no salto em altura na 
Olimpíada de Tóquio, no 
Japão, em 1964, foi uma das 
personalidades esportivas a 
ter o mérito reconhecido na 
sessão “Legado: Homenagem 
às Atletas Negras Olímpicas 
de Niterói”, junto com a atleta 
de saltos ornamentais Ingrid 
Oliveira. Pioneira, Aída foi 
a única mulher a integrar a 
delegação brasileira na pri-
meira edição dos Jogos de 
Tóquio e sua honrosa colo-
cação foi o melhor resultado 
das atletas brasileiras até 
Atlanta, nos Estados Unidos, 
em 1996. As homenagens fo-
ram indicação da vereadora 
Walkíria Nictheroy (PCdoB) 
e integram as celebrações do 
Novembro Negro na Câmara. 
Elas merecem.

Parque se prepara para o aniversário da cidade e iluminação de Natal

Campo de São Bento em ritmo 
de festividades de fim de ano
Depois de um ano e oito me-
ses de limitações impostas 
pela pandemia de novo coro-
navírus, renasce a esperança 
de vivermos dias melhores. O 
clima festivo pode começar 
com as luzes do Natal, que 
em breve voltam para a en-
feitar o Campo de São Bento, 
em Icaraí, Niterói, agora com 
os portões da Avenida Rober-
to Silveira e da Rua Gavião 
Peixoto também abertos des-
de o último final de semana. 
As lâmpadas que ajudam a 
dar cor e forma à iluminação 
especial de Natal começa-
ram a ser instaladas depois 
do feriado, mas sem uso 
de pregos para fixação nas 
árvores, ressalta a secretária 
municipal de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconser), 
Dayse Monassa, responsável 
pela manutenção do Campo 
de São Bento.

Os canteiros de grama e 
de plantas do Parque Prefeito 
Ferraz, nome oficial do Cam-
po de São Bento, também 
passam por revitalização e o 
jovem Ipê Rosa, plantado há 
pouco mais de um mês, junto 
com o cajueiro, no pomar 
próximo ao chafariz, vêm 
sendo tratados com todo o 
carinho pela equipe de ma-
nutenção. 

A ideia é deixar tudo nos 
trinques para a inauguração 
das estátuas em homena-
gem ao ator Paulo Gustavo, 
vítima de covid-19 em abril, 
antes que pudesse receber 
as vacinas. Uma imagem do 
ator de seu personagem mais 
querido do público, a ines-
quecível Dona Hermínia, vão 
ocupar uma mesa no centro 
da Praça do Piquenique. A 

inauguração será na semana 
de aniversário de Niterói.

Sala de Sementes - Em 
setembro, no Dia da Árvore, o 
Campo de São Bento ganhou 
uma Sala de Sementes, criada 
para atender visitantes que 
têm interesse em saber mais 
sobre as árvores do campo, 
quais sementes podem ser 

encontradas no parque e 
quais os animais que ha-
bitam o lugar, entre outras 
questões. Uma sala, que seria 
de escritório, foi transforma-
da em espaço interativo, po-
dendo ser visitada por quem 
queira conhecer, aprender e 
interagir ainda mais com o 
Campo de São Bento.

Divulgação

Campo de São Bento está recebendo lâmpadas para a iluminação de Natal

Marcus Lima saúda 
Marcio Proença
O cantor e compositor 
Marcus Lima é o convi-
dado da próxima edição 
do Festival “Pras Bandas 
de Cá”, promovido pela 
Prefeitura de Niterói na 
Sala Nelson Pereira dos 
Santos, no espaço Reserva 
Cultural, em São Domin-
gos. O show, com com-
posições do seu parceiro 
Marcio Proença, morto em 
2017, acontece às 19h30 
de terça-feira, dia 9, com 
ingressos a R$ 10 (meia-
-entrada). 

O espetáculo vai re-
visitar a obra de Marcio 
Proença e contará com a 
participação especial de 
Silvério Pontes (trompete) 
e Célio Burlamaqui (vio-
lão). No repertório músi-
cas como “Retrato Canta-
do”, parceria de Proença 
com Aldir Blanc, “Castelo 
no Ar” e “Pare de Me Arra-
nhar”, que foram gravadas 
por Nana Caymmi, “Zigza-
gueou”, em parceria com 
Cartier e Marco Aurélio, 
“Sonho dos Justos”, grava-

da por Alcione e Cabrocha 
da Mangueira, composi-
ção dele com Paulo Cesar 
Pinheiro, além da clássica 
“Santa Teresa”. O show 
terá duração de 1h30m e 
contará com depoimen-
tos em vídeo gravados 
por amigos e parceiros de 
Proença, além de trechos 
de entrevistas. 

“Será um show em ho-
menagem a esse grande 
compositor que nos dei-
xou em 2017 e com quem 
tive a alegria e o prazer de 
dividir algumas composi-
ções como ‘A Festa’ e ‘Trin-
ca de Noel’, vencedoras em 
festivais de MPB do qual 
participamos. A renda do 
show será revertida para 
o tratamento do professor 
Antonio Carregosa, diag-
nosticado com ELA (Escle-
rose Lateral Amiotrófica). 

O evento acontecerá 
com 70% da capacidade 
de público, seguindo os 
protocolos sanitários de 
acordo com o Decreto Mu-
nicipal nº 14.141/2021.

Divulgação

Cantor homenageia o parceiro musical nesta terça, no Reserva Cultural

MOSAICO

Reprodução

Aída dos Santos foi uma das atletas 

negras da cidade homenageadas

Divulgação

Ipê Rosa deve florir no ano que vem

Divulgação

Praça do Piquenique será atração
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Com chances remotas de voltar à Série A, Vasco recebe o Botafogo, praticamente garantido na elite em 2022

Céu ou inferno em São Januário
Em situações 
bem distintas, 
Vasco e Botafo-
go se encontram 
neste domingo 
pela 34ª rodada 
da Série B do 
C a m p e o n a t o 
Brasi le iro.  O 
clássico cario-
ca da segunda 
divisão acon-

tecerá em São Januário, às 16 
horas, no horário de Brasília.

Enquanto o Alvinegro é 
o vice-líder da competição e 
está muito perto de garantir 
o acesso à primeira divisão, o 
Cruz-maltino é apenas o oi-
tavo. Com 47 pontos, o Vasco 
está a sete do G-4 e precisa 
vencer para seguir sonhando. 
Uma derrota diante do rival 
praticamente enterrará as 
últimas esperanças do time 
de Fernando Diniz.

Em grande fase, o Bota-
fogo tem o melhor desem-

penho no returno da Série B 
com 71,4% de aproveitamen-
to em 14 jogos. Comparativa-

mente, o Vasco tem apenas 
45.2% e aparece em décimo 
neste ranking. Além disso, o 

Cruz-maltino vem de duas 
derrotas seguidas e três jogos 
sem vitória.

Para encarar essa pedrei-
ra, o técnico Fernando Diniz 
não deve mexer muito na 

equipe que perdeu para o 
Guarani, em Campinas, na 
última quinta-feira. A ten-
dência, porém é que ele volte 
a escalar apenas um volante 
e Marquinhos Gabriel como 
segundo homem de meio-
-campo.

“Vamos pensar no Botafo-
go e conseguir as vitórias que 
a gente precisa. Temos que 
acreditar até o final, pois só 
assim a gente pode ter chan-
ce de reverter esse quadro. A 
gente tem que continuar tra-
balhando. Temos cinco jogos 
pela frente e se tem chance, 
temos que acreditar”, disse o 
técnico cruz-maltino.

Já o técnico Enderson Mo-
reira tem duas baixas para o 
confronto. O volante Barreto 
recebeu o terceiro amarelo e 
cumprirá suspensão. Além 
disso, o meia Chay segue em 
tratamento para uma lesão 
no tornozelo e não deve estar 
à disposição.

Rafael Ribeiro / Vasco

Cano, que perdeu pênalti para o Vasco na última rodada, tem a confiança da sua torcida, assim como atacante Rafael Navarro, esperança de gols do Glorioso

Vitor Silva / Botafogo

Perto do título, Galo enfrenta o Coelho pela 30ª rodada do Brasileirão 

Confronto ‘animal’ no Mineirão

Com direito ao Mineirão lo-
tado, o Atlético-MG recebe o 
América-MG neste domingo, 
às 16 horas (de Brasília), pela 
30ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. O Galo tem van-
tagem de sobra na ponta 
da tabela. Já o Coelho pode 
dormir colado no G-6 caso 
vença o arquirrival.

Em menos de três horas, 
os ingressos para o clássico 
mineiro esgotaram. Com 
capacidade para 61 mil tor-

cedores, o duelo contará 
apenas com a torcida atleti-
cana, já que a prefeitura de 
Belo Horizonte ainda não 
permite realização de jogos 
com torcida visitante.

O Atlético vem de uma 
derrota para o Flamengo, 
por 1 a 0.  Pensando em 
disparar na liderança, a  
equipe comandada por Cuca 
conta com o retorno de Na-
than Silva, que cumpriu 
suspensão por acúmulo de 

cartões.
Entretanto, Keno segue 

na fisioterapia tratando de 
um edema na coxa direita 
e será desfalque. Além dele, 
Nacho Fernández recebeu o 
terceiro amarelo e também 
não pode ser relacionado.

Do lado do América, o 
técnico Marquinho Santos 
terá três desfalques. Berrío, 
Eduardo e Kawê estão lesio-
nados e não participarão do 
clássico.

Rivais de Milão ficam frente a frente neste domingo no Campeonato Italiano

Milan e Inter agitam Calcio

O Campeonato Italiano chega 
a sua 12ª rodada com um dos 
principais clássicos da Europa. 
Milan e Internazionale se en-
frentam no San Siro, neste do-
mingo, às 16h45 (de Brasília).

O Milan está na briga direta 
pela liderança do Calcio. Os 
rossoneros estão com 31 pon-
tos, atrás do Napoli somente 
nos critérios de desempate.

Só que o Milan chega para 
o clássico com o sinal de aler-
ta ligado pela má campanha 

na Champions. Com isso, a 
vitória no confronto é funda-
mental para a sequência da 
temporada.

Do outro lado, a Interna-
zionale está na terceira posi-

ção do campeonato, com 24 
pontos. A equipe tenta o bom 
resultado para se aproximar 
dos líderes.

A Inter chega para o con-
fronto embalado pela vitória 
fora de casa na Liga dos Cam-
peões da Europa.

Outro destaque da rodada 
será o duelo entre Napoli e Ve-
rona. Os donos da casa torcem 
por um tropeço do Milan, mas 
terão pela frente um adversá-
rio embalado na competição.

Milan soma 31 
pontos em 12 
jogos, enquanto 
a Inter tem 24


