
PRF intensifica ações nas 
estradas durante feriadão

Agentes estão posicionados em locais estratégicos e recebem apoio de câmeras instaladas nas rodovias

OPERAÇÃO CARNAVAL

Reconstrução 
mamária com 
retalhos locais

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

 Luciana Carneiro/Divulgação

PAM de Neves 
vai ganhar 
novo prédio
Começaram nesta semana as obras 
do novo prédio do Posto de Aten-
dimento Médico (PAM) Neves. As 
novas instalações, têm previsão de 
serem finalizadas até julho. A nova 
estrutura poderá dobrar a capaci-
dade de atendimento da unidade 
de saúde, que hoje conta com cinco 
consultórios e passará a ter dez, além 
de salas de espera, vacina, curativo, 
regulação e realização de exames.

CIDADES\PÁG. 4

 Alexandre de Sa/Divulgação

Capacidade de atendimento do PAM de Neves será aumentada com as obras das novas instaçações

Dia de folia 
no Jardim 
Botânico
Evento que vem arrastando 
multidões há anos, o Sha-
das6eis edição de Carnaval 
será realizado no Vista Bar, 
no Jardim Botânico.

PÁG. 8

CULTURA

 Luke Garcia / Divulgação

Evento chega à 10ª edição de casa 
nova, o Vista Bar, neste sábado

Sambódromo já 
tem iluminação 
cenográfica

CIDADES\PÁG. 6
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Casa dos Direitos atende vítimas de racismo, homofobia e intolerância
A Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH) de Niterói já realizou desde que foi criada, no ano passado, 5.823 atendimentos. E como marco 
desse primeiro ano de funcionamento, a secretaria inaugurou a Casa dos Direitos Humanos, que agrupa núcleos de atendimento especializados .

CIDADES\PÁG. 3

ESPORTES

Clássico de velhos conhecidos pela 9ª rodada
PÁG. 8

Fluminense e Vasco fazem o clássico da rodada, neste sábado, às 17h, no Engenhão

Rafael Ribeiro / Vasco

OPINIÃO
CHARBEL TAUIL

Novo Centro: 
comerciantes 
cobram diálogo

PÁG. 4

Maricá: gruta 
e cachoeira 
interditadas

CIDADES\PÁG. 6

Niterói descarta 
semáforos 
piscantes

PANORAMA\PÁG. 2
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Mailson Santana / Fluminense

Germán Cano e Nenê, que já jogaram pelos rivais, são as grande atrações do duelo deste sábado no Nilton Santos
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CARTA DO LEITOR

Buracos nas estradas
A prefeitura de Niterói precisa fazer operação urgente 
para tapar os inúmeros buracos espalhados pelas vias 
da cidade. Não é preciso circular muito para acabar com 
pneu furado ou com a suspensão danificada. Do jeito que 
as ruas estão, só mecânico é que gosta.
Luiz Carlos Medeiros

Injustiça
Acho uma injustiça o que estão fazendo com os blocos 
carnavalescos, que estão proibidos de desfilar nas ruas, 
locais abertos, enquanto as escolas de samba mantém 
seus ensaios nas quadras fechadas. Algo não cheira bem...
Lilian Ramos
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FILIADO A

Edição de sábado a quarta-feira

Agentes intensificam suas ações até o próxima quarta-feira, dia 2

PRF monta esquema especial 
nas estradas para o carnaval

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) iniciou nesta sexta-
-feira, dia 25, a Operação 
Carnaval 2022 que se esten-
derá até a quarta-feira (2). 
Durante este período festivo, 
a instituição reforçará o poli-
ciamento ostensivo em locais 
e horários de maior incidên-
cia de acidentes graves e de 
criminalidade. O objetivo é 
garantir aos usuários das ro-
dovias federais fluminenses 
mais segurança e fluidez do 
trânsito.

O período de carnaval 
sempre é marcado pelo au-
mento do fluxo de veículos 
e usuários circulando pelas 
rodovias federais para os 
mais diversos destinos. A 
fiscalização será concen-
trada nas rodovias federais 
com maior fluxo de veículos, 
principalmente nas rodovias 
que cruzam a Região dos La-
gos e Região da Costa Verde 
(Mangaratiba, Angra dos Reis 
e Paraty).

Será dada atenção espe-
cial às ações de combate à 
embriaguez ao volante, fis-
calização de ultrapassagens 
em trechos de pista simples 
e o controle do excesso de 
velocidade.

O uso do cinto de se-
gurança, do capacete, dos 
dispositivos de retenção para 

crianças e do uso de telefone 
celular, além de fiscalizações 
específicas de motocicletas 
e condições de conservação 
dos veículos, também estão 
entre os focos das equipes 
da PRF.

As ações terão, ainda, 
outros pontos focais, como 
a fiscalização do tempo de 
direção e descanso do moto-
rista profissional e do exame 
toxicológico.

Monitoramento 24h - A 
PRF realiza o monitoramento 
de todas as rodovias federais 
através das suas centrais de 
Comando e Controle, esta-

duais e nacional, com câme-
ras, rádios e telefones dis-
poníveis. Estas ferramentas 
permitem acompanhar, em 
tempo real, as ocorrências 
relevantes, com segurança, 
precisão e velocidade para 
que a tomada de decisão seja 
a mais eficiente e acertada 
possível.

A unidade funciona de 
forma ininterrupta, prestan-
do todo o auxílio necessário 
para garantir a segurança 
pública e a mobilidade. Além 
disso, as ligações feitas para 
191 são atendidas diretamen-
te por uma pessoa, sem qual-
quer interlocutor digital.

Divulgação

Durante o carnaval a PRF reforça o patrulhamento nas estradas

SG intensifica 
ações nas 
ruas do 
município
A Secretaria de Ordem Pú-
blica estruturou um pla-
nejamento para ações de 
fiscalização,  ordenamento e 
patrulhamento pelas vias do 
município durante o feriado 
de carnaval em São Gonçalo. 
O esquema especial, que teve 
início nesta sexta-feira (25), 
será realizado até quarta-fei-
ra (2) e contará com fiscais 
da Subsecretaria de Fiscali-
zação de Posturas e agentes 
da Guarda Municipal.

As equipes atuarão em 
rondas periódicas em viatu-
ras ao longo de todo feriado, 
percorrendo as principais 
vias da cidade. Essas ações 
visam garantir a segurança 
dos moradores, além de ofe-
recer apoio aos munícipes 
durante o período carnava-
lesco.

Para cobrir os bairros 
da cidade, a Ordem Pública 
estruturou um cronograma 
de ações, dividindo as lo-
calidades do município em 
três roteiros de atuação. O 
subsecretário de Ordem Pú-
blica, major Rafael Santana, 
informou que o trabalho da 
pasta é imprescindível para 
reforçar a segurança dos 
moradores. 

“Sabemos que o nosso 
trabalho é imprescindível e 
não pode parar”, afirmou.

Paula Tebett de agenda cheia

Mal começou o ano e a ni-
teroiense  Paula Tebett, es-
pecialista em mídias sociais 
está cheia de novidades em 
sua agenda!! No próximo 
dia 8, Dia Internacional da 
Mulher, Paula irá palestrar a 
partir das 9h sobre Empreen-
dedorismo Digital na Asso-
ciação Brasileira de Agentes 
Digitais – ABRADi,  entidade 
que defende os interesses das 
empresas e pessoas ligadas 
a serviços digitais no Brasil e 
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que atualmente  possui cerca 
de 600 empresas associadas. 
Ainda em março, no dia 26, 
ela fará o lançamento em São 
Paulo, de seu livro Conteúdos 
Autênticos Para Redes Sociais 
pela Editora Girafa às 18h, 
na livraria Cultura da Ave-
nida Paulista. A obra como 
o nome explica, apresenta 
os recursos para empresas 
e empreendedores serem 
autênticos e se destacarem 
ao se posicionar nas redes.

Tomba e 
destomba

Semáforos não 
piscarão mais

O imbróglio envolvendo o 
Tamoio Futebol Clube pare-
ce estar longe do fim. Se em 
outubro o clube foi leiloado 
para garantir o pagamento 
de uma dívida trabalhista e 
nesta semana  os vereadores 
de São Gonçalo votaram pelo 
destombamento do tradi-
cional clube gonçalense, a 
expectativa era que o PL da 
deputada estadual Zeidan (PT) 
fosse aprovado. Mas mesmo 
com pareceres favoráveis das 
comissões, o PL da deputada 
pedindo o tombamento do Ta-
moio não pode ser votado na 
Alerj porque o deputado Jalmir 
Junior apresentou emenda su-
pressiva ao parágrafo primei-
ro, justamente o que pede o 
tombamento do clube. Zeidan 
agora estuda a possibilidade 
de entrar com mandado de 
segurança para impedir que 
o clube seja demolido, caso o 
prefeito de São Gonçalo san-
cione a lei aprovada na Câmara 
para o destombamento.

Depois de anunciar que a 
partir da próxima quarta-feira 
(2) os semáforos da cidade 
iriam operar no amarelo pis-
cante durante a madrugada 
para dar mais segurança aos 
motoristas, a Prefeitura de 
Niterói voltou atrás e resolveu 
não implantar mais a medida, 
pelo menos por enquanto. No 
País e até mesmo no Estado 
do Rio já existem cidades 
que aboliram de vez o sinal 
de trânsito porque nestes 
municípios basta o cidadão 
pisar na faixa de pedestre 
que o motorista põe o pé no 
freio para deixar ele passar. 
Mas, pelo jeito, devem estar 
achando que Niterói ainda 
não está pronta para tama-
nha demonstração de civili-
dade. Conforme havia sido 
informado pela prefeitura, os 
sinais ficariam piscando no 
amarelo entre as 23h e as 6h. 
A medida seria implantada 
em importantes vias de vários 
bairros.

POR JEFFERSON LEMOS

Prioridade para os idosos

A deputada estadual Célia 
Jordão (Patriota) apresentou 
indicação ao governador 
Cláudio Castro solicitando 
um estudo de viabilidade 
para que maiores de 60 anos 
possam ter prioridade na 
marcação para solicitação 
dos documentos de identifi-
cação civil no Detran-RJ, seja 
através de um canal telefôni-
co específico ou nos postos 
de atendimento presencial.

¨Precisamos garantir 
atendimento digno aos ido-

Divulgação

sos. Muitos têm relatado di-
ficuldades de agendamento 
no Detran, principalmente, 
por conta da pandemia, 
quando o órgão restringiu 
seus horários. Para os que 
não têm condições de ar-
car com o exame de vista, 
nos casos de renovação da 
carteira de habilitação, por 
exemplo, a dificuldade é 
ainda maior, pois são pou-
cos os postos que oferecem 
a gratuidade¨, ressaltou a 
deputada. 

Esporte Presente em Silva Jardim

Moradores de Silva Jardim 
já estão usufruindo do pro-
jeto Esporte Presente, que 
atende a pessoas de todas 
as idades. A inauguração de 
seis núcleos de atividades foi 
realizada nesta semana, com 
a presença do deputado es-
tadual Anderson Alexandre 
(SDD), responsável pelos pe-
didos ao governador Cláudio 
Castro (PL) para implantação 

Divulgação

do programa. Os núcleos 
estão em funcionamento 
nos bairros Boqueirão, Arena 
Pistão, Fazenda Brasil, Cida-
de Nova, Campo da Fazenda 
Brasil e Rial, com aulas de 
duas a três vezes na semana. 
Ginástica e futebol de campo 
são as primeiras modalida-
des oferecidas. Os materiais 
esportivos utilizados são 
oferecidos gratuitamente.

Panorama RJPanorama RJ

Presidentes de sindicatos, 
prefeitos e atletas partici-
param do encerramento 
do Sesc Verão 2022, nesta 
semana, na sede da Feco-
mércio RJ, no Flamengo, na 
Zona Sul do Rio. A cerimô-
nia contou com o presiden-
te do Sistema Fecomércio 
RJ, Antonio Florencio de 
Queiroz Junior, e da diretora 
regional do Sesc, Regina 

Pinho, além gerentes das 
unidades Sesc RJ, do staff 
do festival e dos craques do 
vôlei Bernardinho e Giovane 
Gavio, e da natação Patrícia 
Amorim, embaixadores do 
projeto. Ao longo de janeiro 
e fevereiro o Sesc RJ levou 
seus serviços a cerca de 30 
pontos, proporcionando 
lazer, bem-estar e qualidade 
de vida à população.

Sesc Verão 2022 chega ao fim
Divulgação

O prefeito de Itaboraí, Mar-
celo Delaroli, acompanha-
do do secretariado e de 
vereadores, recebeu nesta 
semana o senador Carlos 
Portinho, no salão nobre 
da Prefeitura, no Centro. 
Responsável por destinar 
mais de R$ 10 milhões em 
emendas parlamentares, o 
senador visitou projetos que 

estão sendo implantados na 
cidade a partir dos recursos 
federais enviados para Ita-
boraí. Uma das paradas foi 
para conhecer de perto o 
Programa Pernas Saudáveis-
-Espuma, inovador no trata-
mento de varizes, oferecido 
no Centro de Especialidades 
de Saúde de Itaboraí (CESI), 
em Quissamã.

Delaroli recebe senador Portinho
Divulgação
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Secretaria Municipal de Direitos Humanos já realizou mais de 5.800 mil atendimentos em um ano

Cidadania para todos em Niterói
Criada há um ano pela Pre-
feitura de Niterói, a Secre-
taria Municipal de Direitos 
Humanos (SMDH) de Niterói 
já realizou 5.823 atendimen-
tos às pessoas que sofreram 
violações dos seus direitos. 
Através de mutirões da ci-
dadania, são realizados ser-
viços tais como assessoria 
jurídica, apoio psicológico 
e socioassistencial dentre 
muitos outros. Milhares de 
famílias amparadas. Histó-
rias de vida transformadas. 
Socorro imediato na forma 
da Lei Nº 3575.

“Cuidar da população é 
um dever nosso como poder 
público. A transformação da 
pasta dos Direitos Humanos 
em secretaria deu autonomia 
para uma luta pela defesa dos 
direitos e necessidades bási-
cas da nossa população, em 
especial, os mais vulneráveis. 
Além disso, cabe a nós zelar 
para que todas as pessoas 
sejam tratadas com respeito 
e dignidade. Acabamos de 
inaugurar a Casa dos Direi-
tos Humanos que vai prestar 
todo tipo de assistência a 
quem tenha sofrido alguma 
violação dos seus direitos”, 
destaca o prefeito Axel Grael.

O secretário de Direitos 
Humanos, Raphael Costa, 
explica que a missão da se-
cretaria é preservar e garantir 

os direitos aos cidadãos e 
que, os números obtidos, 
comprovam a importância 
de uma política municipal 
nessa direção:

“Com estrutura, equipe 
técnica, equipamentos pró-
prios. Neste primeiro ano, 
o foco foi a organização da 
secretaria, dos núcleos e da 
estruturação dos atendimen-

tos. A partir de agora, vamos 
sistematizar os dados e tra-
balhar de forma conjunta 
com outros órgãos munici-
pais e parceiros para garantir 
que as pessoas tenham seus 
direitos garantidos enquanto 
política pública. Nossa prio-
ridade é servir o cidadão, 
construindo políticas efica-
zes para garantir o acesso 

à cidadania, à justiça e à 
dignidade básica”, disse o 
secretário.

Como marco desse pri-
meiro ano de funcionamen-
to, a secretaria inaugurou a 
Casa dos Direitos Humanos, 
que agrupa os núcleos de 
atendimento especializados 
a Vítimas de Racismo, de 
Intolerância Religiosa, de 

LGBTfobia e de Migrantes e 
Refugiados. Todos os núcleos 
contam com equipe multi-
disciplinar, composta por 
advogados, psicólogos, as-
sistentes sociais, educadores 
sociais e outros profissionais, 
para o atendimento das víti-
mas de violações.

Um braço da SMDH é a 
Subsecretaria de Promoção 
de Igualdade Racial, respon-
sável pela criação de im-
portantes projetos este ano, 
dentre os quais o Programa 
Potência Negra: Iniciativa 
que fortalece a gestão huma-
na e consciente de Niterói e 
funciona com um conjunto 
de projetos cujo objetivo é 
promover a geração de renda 
e emprego para a população 
negra. O programa formou as 
primeiras cinco turmas nos 
cursos de qualificação, Pro-
grama Minha Cor tem Valor, 
um projeto de capacitação 
e incentivo para o Ensino 
da História e Cultura Afro e 

Indígena e o Selo Acolhendo 
a Diversidade, dedicado aos 
setores privado e empresarial 
que se destacam pelas boas 
práticas de igualdade racial.

Também integra a Casa 
dos Direitos Humanos, o 
Espaço Mediar, que integra a 
Rede Mediar, projeto do Pac-
to Niterói contra a Violência. 
Esse espaço oferece serviço 
de mediação extrajudicial 
de conflitos, sejam disputas 
familiares ou entre vizinhos. 
No Brasil, Niterói é um dos 
municípios pioneiros na 
implementação da mediação 
como Política Pública.

A Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos tem 
duas portas de entradas para 
os atendimentos. O Zap da 
Cidadania, onde a popula-
ção pode agendar o serviço 
ou atendimento através do 
número (21) 96992-9577 e 
do Disque 100, encaminha 
as demandas de violações 
de direitos para a equipe da 
SMDH. A parceria digital foi 
firmada em junho de 2021, 
e fez de Niterói a primeira 
cidade do estado do Rio de 
Janeiro a fazer parte do sis-
tema da Ouvidoria Nacional 
dos Direitos Humanos. O 
Disque 100 acolhe casos de 
violências contra idosos, 
crianças e população LGBT-
QIA+, entre outros.

O secretário 
Raphael Costa 
explica que a 
missão é preservar e 
garantir os direitos 
aos cidadãos

Douglas Macedo

Através de mutirões da cidadania, a secretaria presta atendimento e oferece serviços, amparando milhares de famílias 

Projetos voltados 
para a mulher
Antes da pausa de carnaval, a 
Câmara Municipal de Niterói 
aprovou dois projetos de lei 
voltados para as políticas 
públicas para mulheres e 
cultura. Os PL’s nº 069/2021 
e nº 251/2019 tratam, respec-
tivamente, sobre o Programa 
de Incentivo à Contratação, 
por empresas e setor comer-
ciário, de Mulheres em Situa-
ção de Violência Doméstica e 
sobre o Programa de Desen-
volvimento do Movimento 
Cultural Hip Hop niteroien-
se, projeto Mel Gomes.

A matéria relacionada à 
empregabilidade tem como 
objetivo apoiar a autonomia 
financeira da mulher vítima 
de violência por meio de sua 
inserção no mercado de tra-
balho, possibilitando assim 
a oportunidade dela romper 
a dependência econômica 
com o seu agressor. O PL nº 
069/2021 expõe prioridade 
para vítimas em situação de 
vulnerabilidade econômica.

“Esse projeto comple-
menta as demais leis mu-
nicipais que já existem de 
enfrentamento ao femini-
cídio e a violência contra 
as mulheres, é um desobra-
mento também da nossa Lei 

já aprovada que instituiu o 
‘Selo Empresa Amiga da Mu-
lher’. Agora nosso objetivo é 
construir um banco de opor-
tunidades para que essas 
mulheres possam romper de 
vez com o ciclo da violência 
e da vulnerabilidade social,” 
explicou a vereadora Walkíria 
Nictheroy, autora da matéria.

Já o projeto nº 251/2019, 
que visa implementar o Pro-
grama de Desenvolvimento 
do Movimento Cultural Hip 
Hop niteroiense, agora ba-
tizado como Mel Gomes, 
é de autoria da vereadora 
Verônica Lima e tem a coau-
toria da vereadora Walkíria 
Nictheroy. Esta matéria tem 
como um de seus alicerces 
assegurar, fomentar a cultura 
hip hop e a realização de suas  
manifestações próprias, sem 
quaisquer regras discrimina-
tórias.

O PL também exprime 
incentivo ao fomento e a 
produção artística de mú-
sicas, danças, livros, audio-
visual, fotográfica, moda, 
entre outras, do movimento 
Hip Hop, para ajudar a pro-
mover o desenvolvimento 
socioeconômico e territorial 
na cidade.

Douglas Macedo/Divulgação

Capacitação feminina e empreendedorismo foram a pauta do encontro

Racismo representa 15% dos atendimentos da pasta
Ao longo desse primeiro ano 
de funcionamento houve 
muitos avanços. A SMDH foi 
criando estruturas em formas 
de Núcleos de Atendimentos. 
O primeiro a ser criado foi 
o Núcleo de Atendimento a 
Vítimas de Racismo, criado 
a partir de um Acordo de 
Cooperação Técnica, assi-
nado em julho, entre a com 
a Universidade Federal Flu-
minense, por meio do Pro-
grama de Educação sobre o 
Negro da Sociedade Brasileira 
(Penesb). Até o momento, a 
secretaria já registrou mais 
de 870 casos de racismo, o 
que corresponde a 15% dos 
atendimentos realizados pela 
SMDH, grande parte por in-
júria racial.

Em outubro, foi lançado 
o Núcleo de Atendimento 
às Vítimas de Intolerância 
Religiosa com o objetivo de 
preservar a liberdade religio-
sa como princípio de direito 

do cidadão. O trabalho conta 
com uma equipe composta 
por servidores da secretaria, 
pesquisadores da Universi-
dade UFF e advogados da 
OAB Niterói. Dados do Ins-
tituto de Segurança Pública 
do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro (ISP) demonstrou 
que o Rio teve mais de 1,3 mil 
crimes ligados à intolerância 
religiosa ao longo de 2020. 
Os casos de intolerância re-
ligiosa incluem registros de 
templos religiosos vandali-
zados, líderes ameaçados e 
fiéis agredidos, entre outros e 
atingiu 7% das demandas de 
violações de direitos registra-
das na Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos.

Em novembro do ano 
passado foi fundado o Núcleo 
de Migrantes e Refugiados - 
batizado há  duas semanas 
de Núcleo Moïse Kabagambe, 
em homenagem ao congolês, 
de 24 anos, barbaramente 

espancado até a morte em 
24 de janeiro no Rio de Ja-
neiro. Esse espaço é fruto de 

parcerias com a Organização 
Internacional para as Migra-
ções (OIM - ONU Migração), 

o Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para Refugiados 
(ACNUR) e com a Agência da 
ONU para Refugiados. Em 
poucos meses de funciona-
mento, mais de 290 pessoas 
já procuraram pelo atendi-
mento no local. Entre as na-
cionalidades que buscaram 
a equipe para atendimento 
estão os senegalenses em 
sua grande maioria. Depois 
seguem angolanos, haitianos 
e congoleses. Por último, mu-
lheres venezuelanas.

A parceria com a ONU 
tem como um dos vértices, a 
capacitação da equipe para 
o trabalho. De acordo com 
dados do Programa de Aten-
dimento a Refugiados e Soli-
citantes de Refúgio (Caritas), 
Niterói tem mais de 2 mil 
refugiados residentes na ci-
dade.

A pauta LGBTQIA+ tam-
bém é uma questão impor-
tante e que recebe atenção 

nos atendimentos. De fe-
vereiro de 2021 a fevereiro 
de 2022, foram mais de 400 
atendimentos. Além disso, a 
secretaria recebeu quase 60 
demandas de pessoas que 
denunciavam situações de 
cárcere privado.

A Secretaria de Direitos 
Humanos tem uma abor-
dagem intersetorial e atua 
para além dos projetos de 
sua própria rede. A equipe 
trabalhou em conjunto com 
a Guarda Municipal para 
incluir no boletim digital da 
GM seis novas ocorrências 
relacionadas a violações de 
direitos humanos, seguido da 
capacitação e sensibilização 
dos agentes com oficinas. 
Também trabalhou, junto 
com outros órgãos da prefei-
tura, na liberação dos perten-
ces dos antigos moradores do 
prédio da Caixa, agendando 
a retirada dos objetos e auxi-
liando na mudança.

 Luciana Carneiro/Divulgação

O Núcleo de Migrantes e Refugiados foi batizado de Moïse Kabagambe

Cônsul americana participa de 
roda de conversa em Niterói 

Integrantes do Projeto Mulher 
Líder, da Prefeitura de Niterói, 
receberam na última semana 
a visita da cônsul geral dos 
Estados Unidos, Jacqueline 
Ward. O projeto foi lançado 
em outubro após a Coorde-
nadoria de Políticas e Direitos 
das Mulheres (Codim) ganhar 
o prêmio do edital do Con-
sulado Americano – Federal 
Assistance 2021 de 19.655,18 
mil dólares (cerca de R$ 109 
mil). O Projeto Mulher Líder 
visa oferecer oportunidade 
de capacitação para 120 mu-
lheres na área do empreen-
dedorismo.

A secretária da Coorde-
nadoria de Políticas e Direi-
tos das Mulheres, Fernanda 
Sixel, lembra que a Codim 
funciona há 19 anos tendo 
como principal bandeira o 
enfrentamento às violências 
contra as mulheres.

“Investir na capacitação 
das mulheres possibilita sua 
emancipação e autonomia 
financeira. Para além de 

receberem acolhimento e 
fortalecimento nos nossos 
equipamentos, estamos pos-
sibilitando portas de saída do 
ciclo da violência, renovando 
a esperança e a construção de 
uma nova trajetória em suas 
vidas”, destacou Fernanda.

No dia do lançamento 
do projeto, a cônsul ame-
ricana esteve na cerimônia 
e destacou que o projeto 
Mulher Líder se alinha aos 
temas prioritários da missão 
americana no Brasil, como o 
empoderamento feminino, 
inovação e ascensão social.

“Foi um prazer voltar a Ni-
terói. Participei do lançamen-
to do Projeto Mulher Líder há 
cinco meses, mas para mim 
é importante sempre escutar 
as histórias das participantes. 
Esse tema é prioridade no 
consulado e para mim tam-
bém”, disse Jacqueline Ward.

A metodologia do projeto 
atende a, pelo menos, quatro 
itens propostos no edital 
como Igualdade de gênero 

- Alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas 
as mulheres e meninas; Tra-
balho decente e crescimento 
econômico - Promover o cres-
cimento econômico susten-
tado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e 

trabalho decente para todos; 
Indústria, Inovação e Infraes-
trutura - Construir infraes-
trutura resiliente, promover 
a industrialização inclusiva 
e sustentável e fomentar a 
inovação; e Redução das De-
sigualdades.

Jacqueline Ward conversou com integrantes do Projeto Mulher Líder
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É preciso dialogar sobre o Centro

Charbel Tauil Rodrigues*

Alardeada nos últimos dias pela 
prefeitura, a tal série de interven-
ções no Centro de Niterói requer 
uma análise mais detida, e prin-
cipalmente o condão do diálogo 
prévio com a sociedade, sob risco 

de imenso desperdício de dinhei-
ro público, podendo inclusive 
resultar num esvaziamento ainda 
maior do bairro.

Comecemos pelo “pecado 
original”, que no caso é a absoluta 
falta de exercício democrático 
nas práticas do Executivo mu-
nicipal. Anuncia-se um grande 
e milionário pacote de inter-
venções no Centro, envolvendo 
desde a “revitalização da Avenida 
Amaral Peixoto” e a “reurbani-
zação da Rua da Conceição”, até 
a reforma de diversas praças e 
obras no entorno da Concha 
Acústica, e por aí vai.

Tudo soa muito bem, mas 
pergunto: quantas pessoas e 
entidades da sociedade civil fo-
ram ouvidas a respeito? Houve 
reuniões, audiências públicas a 
respeito? Procuraram saber o que 
os moradores, os profissionais 
liberais e os empresários têm a 
sugerir? SE sim, quando e como 
foram feitos esses levantamen-
tos? O Sindilojas, por exemplo, 
não foi ouvido. E as outras en-

tidades do Comércio, foram? Os 
representantes da prefeitura pro-
curaram a OAB? Os síndicos dos 
edifícios? Os representantes das 
faculdades instaladas no bairro?

A prefeitura diz, por exemplo, 
que vai plantar árvores ao longo 
da Avenida Amaral Peixoto. A 
natureza é sempre bem-vinda, 
mas alguém foi consultado se 
isto atenderá aos desejos, anseios 
e expectativas de quem vive ou 
trabalha ali? É de se imaginar 
que, para plantar tais árvores, 
será preciso sacrificar espaços 
da pista de rolamento, assim 
como dos poucos pontos de es-
tacionamento que ainda restam 
por ali. E aí, teremos a Amaral 
Peixoto com seu trânsito estran-
gulado? Aquele trecho não estaria 
precisando muito mais de áreas 
para estacionamento (ainda que 
subterrâneas), para que o consu-
midor possa voltar a frequentar 
o bairro?  Estreitando-se a pista 
e reduzindo ainda mais as pou-
quíssimas vagas existentes pode-
rá resultar num esvaziamento do 

Centro ainda mais grave do que 
o atual. Talvez outros pontos ou 
trechos do Centro sejam mais 
disponíveis e vocacionados para 
receber árvores, arbustos e jar-
dins, mas não a Amaral Peixoto.

Questões assim precisam ser 
debatidas publicamente, com 
calma, urbanidade e serenidade, 
para que então sejam tiradas 
quais as iniciativas a serem toma-
das e quais as prioridades.

É muito ruim que um governo 
apresente um projeto multimi-
lionário, como esse do Centro, 
sem ouvir a sociedade.  E quando 
dizemos “ouvir a sociedade” es-
tamos falando do indispensável 
diálogo humanizado. Não vale 
colocar no ar um site com plantas 
baixas e orçamentos genéricos, 
e depois “abrir consulta” via 
e-mail, só para constar.

Cremos ser válido colocar 
na mesa inclusive a ordem dos 
investimentos a serem feitos em 
cada área. Na listagem divulga-
da pela prefeitura constam, por 
exemplo, R$ 14 milhões a serem 

desembolsados no Parque das 
Águas Escondidas (onde já se 
gastou uma dinheirama, por 
exemplo, num elevador que 
está parado); R$ 20 milhões no 
entorno da Concha Acústica (à 
parte dos R$ 97,5 milhões pre-
vistos para o Parque Esportivo 
da Concha); R$ 25 milhões para 
a reforma do prédio da Caixa 
Econômica Federal, e R$ 5 mi-
lhões para a reforma das praças 
do Rink, Jardim São João, Praça 
das Águas, República e Leoni 
Ramos. Que tal conversarmos 
sobre tudo isto?

Cremos que será dialogando, 
opinando, trocando ideias e su-
gestões, que poderemos começar 
a construir um caminho sólido 
rumo ao renascimento deste 
bairro tão importante histórica e 
economicamente para todos nós. 

OPINIÃO

* Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Posto de atendimento médico vai ganhar novas instalações e irá dobrar capacidade de atendimento

PAM Neves vai ficar de cara nova
O Posto de Atendimento Mé-
dico (PAM) Neves vai ganhar 
novas instalações. As obras do 
novo prédio, que fica ao lado 
do atual ponto, começaram 
esta semana e têm previsão 
de serem finalizadas até julho 
deste ano. A nova estrutura 
poderá dobrar a capacidade 
de atendimento da unidade 
de saúde, que hoje conta com 
cinco consultórios e passará a 
ter dez, além de salas de espe-
ra, vacina, curativo, regulação 
e realização de exames. 

A intervenção faz parte 
da reestruturação que passa 
toda a área de saúde da ci-
dade, que terá nova clínica, 
centro de imagem e hospital 
municipal, além de reformas 
nos postos de saúde. O novo 
espaço do PAM Neves terá 

dois pavimentos e seguirá 
todas as normas técnicas do 
Ministério da Saúde, incluin-
do a acessibilidade.

Atualmente, a unidade 
de saúde oferece 19 espe-
cialidades e o objetivo é au-
mentar a oferta dos serviços 
em quantidade e com novas 
especialidades.

“Hoje, nesse pequeno es-
paço, já atendemos 19 espe-
cialidades e prestamos alguns 
serviços. Com o novo prédio, 
quero oferecer novas especia-
lidades e fazer outros exames, 
como a ultrassonografia, além 
de aumentar – considera-
velmente – a quantidade de 
atendimentos. Além da am-
pliação, poderemos acolher 
melhor e dar mais dignidade 
aos pacientes, um pedido 

do nosso prefeito Capitão 
Nelson”, disse o diretor admi-
nistrativo da unidade, Tiago 
dos Anjos.

Enquanto a obra não fica 
pronta, o PAM Neves continua 
funcionando normalmente, 
sempre de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h. Além das 
especialidades médicas – 17 
marcadas através da Central 
de Regulação da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo (Semsa) 
– o PAM realiza os seguintes 
exames: preventivo, eletro-
cardiograma e coleta de san-
gue, que podem ser marcados 
na própria unidade. As con-
sultas para a clínica médica e 
pediatria também passam a 
ser marcadas no local a partir 
de março deste ano.

Luiz Carvalho/Divulgação

As obras seguem em ritmo acelerado e as novas instalações ficam praticamente ao lado do prédio atual

O acordo entre as cidades prevê também o fomento a espaços de encontro e discussão nos dois municípios

Niterói firma acordo de 
cooperação com Cabo Frio
A Secretaria Municipal das 
Culturas de Niterói estabele-
ceu um Acordo de Coopera-
ção Técnica com a Secretaria 
de Cultura de Cabo Frio. 
O pacto foi anunciado na 
última segunda-feira (21), 
durante a reunião de gesto-
res da Baixada Litorânea do 
Rio de Janeiro. O objetivo da 
parceria é fortalecer o inter-
câmbio de ações voltadas 
para as políticas públicas nas 
duas cidades.

No encontro, a experiên-
cia da gestão pública cultural 
de Niterói foi apresentada 
como exemplo de boas prá-
ticas. “Niterói tem construído 
diversas ações no setor cul-
tural da cidade que podem 
nortear outros municípios. 
Esse é o objetivo: cooperar 
e trocar, para que as regiões 
fortaleçam as políticas pú-
blicas e garantam a cultura 
enquanto direito para a po-

pulação”, afirma o secretário 
das Culturas de Niterói, Leo-
nardo Giordano.

Para o secretário de Cul-
tura de Cabo Frio, Clarêncio 
Rodrigues, firmar um termo 
de cooperação entre dife-
rentes secretarias é avançar 
nas políticas culturais em 
amplo sentido. “Apesar de 
cada cidade ter sua reali-

dade específica, vimos que 
encaramos desafios comuns 
nas políticas públicas e, em 
conjunto, temos o objetivo 
de superá-los.”

O acordo prevê também o 
fomento a espaços de encon-
tro e discussão entre os dis-
tintos atores que desenvol-
vem atividades culturais nos 
dois municípios; estimular 

e promover a produção ar-
tístico-cultural das cidades; 
promover acesso aos bens e 
serviços culturais; fomentar 
potencialidades culturais dos 
territórios locais; democrati-
zar processos decisórios, as-
segurando a participação e o 
controle social; e consolidar 
a cultura como vetor de de-
senvolvimento sustentável.

Pacto no âmbito da cultura tem o objetivo de fortalecer o intercâmbio

A experiência 
da gestão 
pública 
cultural de 
Niterói foi 
apresentada

Marcela Cánero/Divulgação

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

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 04/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Maurício de Abreu - Neves - São Gonçalo 16931315
12:00 às 16:00 Travessa Fatori - Vila Lage - São Gonçalo 16931315
12:00 às 16:00 Travessa Nicomedes Pitanga - Neves - São Gonçalo 16931357
12:00 às 16:00 Travessa Nini - Neves - Vila Lage - São Gonçalo 16931357
12:00 às 16:00 Rua Alberto Torres - Neves - São Gonçalo 16931357
12:00 às 16:00 Rua Mauricio de Abreu - Serviço - Vila Lage - Neves - São Gonçalo 16931357
12:00 às 16:00 Rua Maestro Vila Lobos - Neves - São Gonçalo 16931357
12:00 às 16:00 Rua Professor Assis - Neves - São Gonçalo 16931357
12:00 às 16:00 Rua Doutor Alberto Torres - Galpao - Neves - São Gonçalo 16931499
12:00 às 16:00 Rua Josefina - Paraíso - São Gonçalo 16931499
12:00 às 16:00 Rua Oliveira Botelho - Neves - São Gonçalo 16931499
12:00 às 16:00 Rua Silva Jardim - Neves - São Gonçalo 16931499

MARICÁ
13:00 às 17:00 Rua São Pedro Apostolo - Ponta Negra - Maricá 16937189
13:00 às 17:00 Estrada Ponta Negra - Ponta Negra - Est. do Jaconé - Maricá 16937189
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora das Graças - Ponta Negra - Centro - Maricá 16937189
13:00 às 17:00 Ruas 5, 10 - Est.cassorotiba - Ponta Negra - Maricá 16937189
13:00 às 17:00 Rua Luis Aves - Ponta Negra - Maricá 16937189
Dia: 05/03/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Estrada Fernandes da Cunha - Rio do Ouro - Niterói 16937949
13:00 às 17:00 Estrada Rio do Ouro DP - Rio do Ouro - Niterói 16937949
13:00 às 17:00 Rua Senador Fernandes da Cunha - Rio do Ouro - Niterói 16937949
13:00 às 17:00 Rua A - Rio do Ouro - Niterói 16937949
13:00 às 17:00 Rua Haroldo Machado Barros - Rio do Ouro - Niterói 16937949
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Into: programa inova 
no tratamento da dor
Um levantamento inédi-
to feito por profissionais 
do Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia 
(Into), do Ministério da Saú-
de, apontou que todos os 52 
pacientes do Programa In-
tegrador que apresentavam 
dor crônica, ouvidos sobre 
os cuidados que receberam, 
tiveram alta sem uso regular 
de analgésicos.

A pesquisa foi feita com 
52 dos 150 participantes 
deste projeto, que desde 2018 
visa promover o bem-estar 
de pessoas que sofrem de 
dor crônica, por meio de as-
sistência multiprofissional e 
uso de terapias medicamen-
tosas, como os bloqueios 
analgésicos, e de terapias 
não-medicamentosas, que 
incluem práticas integra-
tivas e complementares, 
como a auriculoterapia, a 
aromaterapia, a meditação, a 
hipnose e a acupuntura.  Os 
dados mostraram que antes 
da inserção no programa, 
que disponibiliza acompa-
nhamento por enfermeiros, 

psicólogos, fisioterapeutas e 
médicos, 37% dos investiga-
dos apresentavam ansiedade 
e 45% quadro de depressão 
e, que após o tratamento, 
apenas 11% permaneceram 
ansiosos e 9% depressivos.

“A dor crônica afeta as-
pectos multidimensionais 
e estes números são signi-
ficativos, pois demonstram 
a importância da interpro-
fissionalidade no cuidado 
ofertado, trazendo benefí-
cios como, por exemplo, a 
melhoria da qualidade de 
vida”, explica a chefe de en-
fermagem da Clínica da Dor, 
Juliane Antunes, idealizadora 
do projeto.

“O Programa Integrador 
é fundamental para contem-
plar os aspectos multidimen-
sionais da dor, proporcio-
nando um cuidado integral 
ao paciente, o resgate da 
autoestima e da qualidade de 
vida. O paciente ativo no seu 
tratamento ressignifica a dor 
em sua vida”, reforça a chefe 
médica do setor, Waleska de 
Castro Sampaio.

Leucemia: foco no diagnóstico 
e na doação de medula óssea

O mês está terminando mas 
as lições da campanha Feve-
reiro Laranja permanecem. A 
conscientização da importân-
cia do diagnóstico precoce da 
leucemia também o objetivo 
de informar sobre a doença e 
estimular a doação de medula 
óssea. De acordo com estima-
tivas do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca), mais de 10 
mil novos casos de leucemia 
serão diagnosticados em 2022 
no Brasil. Dados do Complexo 
Hospitalar de Niterói (CHN) 
corroboram a estatística: só 
em 2021, 16% de todos os 
pacientes internados na Uni-
dade de Hematologia e Trans-
plante de Medula Óssea do 
hospital eram portadores da 
doença. Atualmente, o hos-
pital é responsável por 50% 
dos transplantes de medula 
no estado do Rio de Janeiro.

Roberto Magalhães, coor-
denador de hematologia do 
CHN, destaca a importância 
do diagnóstico precoce da 
leucemia e da doação de 
medula óssea. “A leucemia é 
um tipo de câncer no sangue; 
estar atento aos sintomas e 
manter os exames de rotina 
em dia é fundamental. Por 
isso, essa campanha é neces-
sária para que todos estejam 
conscientes da importância 
do diagnóstico precoce e de 
tornarem-se doadores de 
medula”, afirma.

No último ano, o CHN 
realizou 107 transplantes de 
medula óssea. Desse total, 19 
foram alogênicos, para o tra-
tamento da leucemia aguda. 

Dados do Registro Nacional e 
Internacional de Transplantes 
comprovam que a leucemia 
aguda é a principal indicação 
de transplante alogênico no 
Brasil e no mundo.

“Existem tratamentos 
muito eficazes para melho-
rar a qualidade de vida do 

paciente, como o transplante 
de medula óssea, que ainda 
é cercado de muitas dúvidas. 
Além de tratamentos clínicos 
modernos, como a terapia-
-alvo molecular e o uso de 
anticorpos monoclonais bies-
pecíficos, que estimulam o or-
ganismo do próprio paciente 

a combater a doença. Essas 
terapêuticas estão disponí-
veis em centros de referência 
em hematologia, como o 
CHN, que está equiparado às 
grandes unidades mundiais 
no cuidado ao paciente on-
co-hematológico”, explica o 
especialista.

Quanto mais cedo for descoberta a doença, melhor. E doar pode salvar vidas

Reconstrução mamária com retalhos
Por doutora Angela Fausto e doutora Patricia Breder de Barros, a convite do professor Aderbal Sabrá 
e da professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE
Historicamente, até o final do 
século XIX, o tratamento cirúr-
gico do câncer mamário era pa-
liativo sem esperança de cura 
e provocava grave mutilação 
local com grande sofrimento 
para as mulheres.
Em 1894, William Halsted pu-
blica seu trabalho recomen-
dando uma cirurgia radical 
conhecida como mastectomia 
à Halsted. Permaneceu como 
padrão de tratamento por mais 
de 80 anos, essa técnica pro-
duzia graves sequelas e legou 
às mulheres uma terrível visão 
do tratamento do câncer de 
mama. 
Diversos tratamentos cirúrgi-
cos reduzindo a radicalidade 
local foram propostos e di-
fundidos ao longo do século 
passado. Temos referências 
de tentativas antigas de trata-
mento conservador da mama 
associado à radioterapia que 
datam do início do século XX e 
na década dos anos 60.
A transição para as cirurgias 
mamárias com menor mutila-
ção ocorreu de maneira lenta. 
Essa mudança foi propiciada 
por vários avanços na medi-
cina como o conhecimen-
to da biologia tumoral, pelo 
diagnóstico mais precoce das 
lesões, desenvolvimento das 
tecnologias de investigação por 
imagem, desenvolvimento da 
quimioterapia e radioterapia 
que, contribuíram na terapêu-
tica global do câncer da mama.
A cirurgia conservadora da 
mama ganha grande impulso 
quando Umberto Veronesi, 
em 1981 publica seu traba-
lho demonstrando, por seu 
método, a igualdade total de 
resultados de cura entre a ci-

rurgia conservadora associada 
à radioterapia, e a mastectomia 
radical à Halsted. O tratamento 
conservador foi então ampla 
e gradativamente adotado na 
comunidade científica mun-
dialmente. 
Em relação à cirurgia plástica 
mamária, paralelamente, in-
corporamos grandes avanços. 
Em 1964, Croning e Gerow, pu-
blicam trabalho apresentando 
o implante mamário de silicone 
gel. Este material provou ser de 
grande utilidade para correções 
dos defeitos nas cirurgias com 
perdas de volume da mama, 
passando a ser empregados em 
grande escala. Posteriormente 
foi desenvolvido o expansor 
de tecido. Em 1977 Schneider 
utiliza o retalho miocutâneo 
do grande dorsal, associan-
do-o ao implante de silicone, 
para reconstruir a mama. O 
resultado foi admirável com 
boa repercussão na cirurgia 
plástica. A reconstrução ma-
mária ganha grande destaque a 
partir do final dos anos 70, pela 
concepção de novos retalhos 
miocutâneos, cutâneos e mi-
crocirúrgicos com excelentes 
resultados. Mais recentemente 
se inicia a utilização de enxer-
tos de gordura para reposição 
de volume na reparação das 
mamas e como tratamento 
na recuperação de tecidos da-
nificados na região mamaria. 
A plástica naturalmente se 
associou à Mastologia na nova 
perspectiva do tratamento 
conservador da mama, inserin-
do-se na complexa terapêutica 
multidisciplinar do câncer ma-
mário. É crescente o interesse 
nas reconstruções mamárias 
imediatas com retalhos locais, 

pois reduzem o número de 
procedimentos cirúrgicos rea-
bilitando mais precocemente 
a mulher. 
Existem diferentes técnicas 
de tratamento oncológico da 
mama, sua indicação e am-
plitude local é recomendada 
pelo mastologista dentro de um 
planejamento interdisciplinar.  
 A cirurgia plástica tem diferen-
tes alternativas para recons-
trução dos defeitos mamários 
decorrentes do tratamento 
oncológico. O planejamento 
vai depender basicamente da 
qualidade e extensão dos teci-
dos preservados, localização do 
defeito na mama, da disponibi-
lidade de alternativas cirúrgicas 
da cada paciente e, sempre 
as opções reconstrutoras são 
informadas a paciente e auto-
rizadas de forma consensual.
Iniciamos nosso planejamento 
cirúrgico colhendo dados que 
nos orientem a direcionar a 

opção de reconstrução mais 
adequada que, contemple 
a terapêutica oncológica e 
mantenha o estilo de vida da 
paciente. O plano completo de 
tratamento oncológico usual-
mente não está totalmente 
definido na ocasião da cirurgia 
reconstrutora imediata. 
O preparo pré-operatório é 
complexo, são procedimentos 
extensos sob anestesia geral 
e a paciente.  É aconselhável 
que se exponha visualmente 
para a paciente por meio de 
fotos o tratamento propos-
to, assim será esclarecida a 
respeito de todo o processo 
cirúrgico como cicatrizes e os 
possíveis resultados, de forma 
muito claras. A paciente assim 
poderá refletir e compreender, 
mais conscientemente, sobre o 
tratamento proposto e os tem-
pos cirúrgicos. São oferecidas, 
quando possível, mais de uma 
conduta reconstrutora.

Dividimos o planejamento de 
reconstrução da mama com 
retalhos locais em três portes 
cirúrgicos de acordo com a 
complexidade da reconstru-
ção, pequeno, médio e grande 
porte. Estes são baseados nos 
parâmetros de avaliação do 
defeito e complexidade da re-
construção.
O defeito de pequeno porte é 
definido como aquele no qual 
podemos reconstruir a mama 
apenas com retalhos locais 
restritos ao cone mamário. O 
defeito de médio porte é aquele 
no qual a perda de tecido da 
mama é maior mas há a ne-
cessidade de transferir tecido 
de áreas vizinhas a mama para 
repor volume e, por vezes uti-
lizar implantes de silicone ou 
expansores de tecido.
Os defeitos de grande porte são 
aqueles nos quais ainda se pre-
serva grande parte da pele da 
mama, entretanto, com grande 
perda de volume. Há indicação 
de complementar a reconstru-
ção com transposição de reta-
lhos a distância pediculados 
do abdome, da região dorsal 
ou microcirúrgicos. Podemos 
associar também implantes e 
expansores de tecido. Preser-
var uma parte da mama não é 
suficiente por si só, o bom re-
sultado estético pós-operatório 
é muito almejado. A escolha do 
tipo de reconstrução mamária 
decorre de um consenso. Na re-
construção com retalhos locais, 
a mama deve ser considerada 
como uma unidade estética 
e estar pautada nos padrões 
cirúrgicos da plástica mamária. 
É uma cirurgia que exige muita 
experiência e versatilidade do 
cirurgião plástico além de um 

ajuste fino entre os dois espe-
cialistas. A qualidade final da 
reconstrução é o reflexo de seu 
planejamento.
          A radioterapia tem impacto 
positivo no controle local da 
doença e na sobrevida dos pa-
cientes, no entanto é um ponto 
crucial a ser considerado na re-
construção com retalhos locais, 
pois acrescenta morbidade e 
pode ter impacto no resultado. 
Não está contraindicada a re-
construção imediata. Em geral 
tem boa evolução, no entanto, a 
paciente deve ser avisada sobre 
os possíveis riscos. Na literatura 
há muitas referências de traba-
lhos sobre satisfação a respeito 
da reconstrução mamaria ime-
diata, comparando dois grupos 
divididos, em pacientes com e 
sem radioterapia. Em ambos 
a satisfação é alta. Esses fatos 
sempre nos estimularam a 
ampliar a indicação da recons-
trução imediata, pois, coincide 
com nossa experiência.
A reconstrução imediata da 
mama com retalhos locais tem 
muito a contribuir benefician-
do a qualidade de vida das 
mulheres.

Reprodução da internet

É crescente o interesse em reconstruções com retalhos do próprio corpo 

Divulgação

Campanha Fevereiro Laranja busca conscientizar sobre a doença, lembra o CHN, que realizou 107 transplantes em 2021

Divulgação

Assistência multiprofissional do Projeto Integrador colhe bons resultados

(1) Prof. Dra. Angela Fausto
1 - Responsavel pelo setor de 
Cirurgia Plástica do IFF
2 - Membro Titular da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia  Plástica
3 - Membro Titular da Acadenia de 
Medicina do Rio de Janeiro

(2) Dra. Patricia Breder
1 - Médica do Servico de Cirurgia 
Plástica do INCA
2 - Membro Especialista da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia  
Plástica
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Investimento em equipamentos no Sambódromo é de R$ 16 milhões

Cenografia definitiva para 
o grande palco iluminado

O Sambódromo terá ilumi-
nação cenográfica definitiva 
a partir do Carnaval 2022 e 
que poderão ser utilizados em 
outros eventos realizados na 
Avenida Marquês de Sapucaí. 
Estão sendo instalados 144 
moving lights, 144 projeto-
res led RGB, 288 projetores 
led, duas mesas de controle 
DMX, uma rede de controle, 
24 quilômetros de fibra ótica 
e 14 câmeras de visualização 
para sala de controle.
“O Carnaval carioca vai acon-
tecer, a partir do dia 20 de 
abril. E vai ser mais uma vez 
o maior espetáculo da Terra 
aqui na Marquês de Sapucaí. 
Estamos saindo da pandemia 
e as pessoas ainda devem 
tomar os cuidados básicos 
e respeitar as regras neste 

período até o Carnaval, mas 
o Sambódromo já estaria 
pronta para começar hoje”, 
afirmou o prefeito Eduardo 
Paes, que acompanhou na 
última semana o teste da pista 
de desfiles, que foi revitaliza-
da pela prefeitura, e da nova 
iluminação. 
Os novos equipamentos de 
iluminação, avaliados em R$ 
16 milhões, fazem parte do 
programa Luz Maravilha, Par-
ceria Público-Privada (PPP) 
que vai modernizar todos os 
pontos de iluminação pública 
do município até dezembro 
de 2022.
“Instalamos 14 câmeras na 
sala de controle, que vão fa-
cilitar todo esse movimento 
dos projetores na hora do 
desfile. Esse novo sistema de 

iluminação vai ficar como um 
legado para todos os eventos 
que forem realizados aqui na 
Sapucaí. Não tenho dúvida 
que o Carnaval deste ano será 
mais bonito e mais marcante 
do que os anteriores”, disse o 
presidente da Rioluz, Pierre 
Batista.
No teste, cada uma das 12 
escolas do Grupo Especial foi 
representada por seu casal de 
mestre-sala e porta-bandeira, 
além de um casal de passistas. 
Os componentes percorre-
ram um trecho da Avenida 
Marquês de Sapucaí, emba-
lados pela bateria da Unidos 
do Viradouro, atual cam-
peã do Carnaval, que levou  
cerca de 30 dos seus 300 rit-
mistas, sob o comando do 
Mestre Ciça.

Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Escolas de samba testaram pista revitalizada e iluminação cenográfica que será usada em abril nos desfiles

Um cantinho para 
pequenos leitores
A Biblioteca Parque de Ni-
terói, no Centro, tem um 
cantinho especial para os 
pequenos. É a Sala Infantil, 
toda temática e decorada 
para que as crianças, até 10 
anos, se sintam acolhidas e 
estimuladas. De segunda a 
sexta-feira, das 11h às 15h, o 
público infantil pode visitar 
o espaço, gratuitamente, e 
ter acesso direto ao acervo 
e computadores com jogos 
didáticos. Entre os artistas 
mais procurados para leitura 
estão Ana Maria Machado, 
Ruth Rocha, Tatiana Belinky, 
entre outros.

A Sala, inaugurada pela 
compositora, cantora, es-
critora e atriz Bia Bedran 
contém, ainda, o “Cantinho 
Bia Bedran”, com obras da 
autora. Também é possível 
fazer busca virtual, por meio 
do site bibliotecasparque.
alexandria.com.br.

A Biblioteca recebe, ain-

da, visitas escolares e visitas 
mediadas, com contação de 
histórias.

Para saber mais sobre as 
atividades programadas ao 
longo do ano, como musica-
lização infantil, contação de 
história, exibição de filmes, 
oficinas e teatro, os interes-
sados podem acompanhar 
programação no instagram 
@bibliotecaniteroi. Há sem-
pre uma mesa temática. O 
tema atual é “Semana de 
Arte Moderna”, em alusão 
ao centenário da Semana de 
Arte Moderna de 1922.

Serviço:
Sala Infantil da Biblioteca 
Parque de Niterói
Local: Biblioteca Parque de 
Niterói -Praça da República, 
Centro
Quando: de segunda a sex-
ta-feira
Horário: das 11h às 15h
Entrada gratuita

Maricá: 
cachoeira e 
gruta seguem 
interditadas
A Prefeitura de Maricá infor-
ma que os acessos à Gruta 
da Sacristia, em Jaconé, e 
à Cachoeira do Espraiado, 
seguem interditados ao pú-
blico na semana do Carna-
val. As áreas não podem ser 
frequentadas pelos visitan-
tes desde janeiro, quando 
técnicos constataram riscos 
geológicos, que poderiam 
resultar em quedas de ro-
chas nos locais que são dois 
importantes pontos turísti-
cos da cidade.

A Prefeitura colocou ma-
nilhas e faixas de interdição 
próximo à Praia da Sacristia 
para evitar que visitantes 
acessem o local. Também 
serão feitas rondas nas re-
giões interditadas por equi-
pes da Secretaria Municipal 
de Ordem Pública.

Gruta - De acordo com o 
laudo, os pequenos blocos 
rochosos na Sacristia estão 
muito próximos da ponta da 
estrutura, que tem aproxi-
madamente quatro metros 
de altura e se localizam 
exatamente acima da área 
em que moradores e turistas 
normalmente se posicio-
nam para fotos.

Espraiado - Após visto-
rias na Cachoeira do Es-
praiado, os fiscais detecta-
ram a existência de risco 
geológico muito alto para a 
área da cachoeira e optaram 
pela interdição do pon-
to turístico, na área onde 
está localizado o bar do  
Binho. Uma árvore que 
ameaçava cair na cachoeira 
foi retirada por equipes da 
prefeitura.

Luiz Ferreira/Divulgação

De segunda a sexta, das 11h às 15h, o público infantil pode visitar o espaço



CLASSIFICADOS 7ofluminense.com.brSábado, 26, domingo, 27, segunda, 28/02, terça, 1º e quarta-feira, 2/3/2022



Esportes8 ofluminense.com.br Sábado, 26, domingo, 27, segunda, 28/02, terça, 1º e quarta-feira, 2/3/2022

Cano, ex-Vasco e atual Fluminense, e Nenê, que fez o caminho oposto, são os protagonistas do duelo

Hoje tem ‘clássico do reencontro’

O Fluminense 
vive uma boa 
fase dentro de 
campo. Líder 
da Taça Guana-
bara e próximo 
da classificação 
para a terceira 
fase da pré-Li-
bertadores,  o 
Tricolor encara 
o Vasco neste 

sábado. O clássico da nona 
rodada do Estadual será rea-
lizado no Nilton Santos, às  
17 horas.

O Tricolor do técnico Abel 
Braga já está garantido nas 
semifinais do Carioca. Além 
disso, na última quarta-fei-
ra, venceu o Millonarios, da 
Colômbia, por 2 a 1, atuan-
do na casa do adversário, e 
precisa apenas de um em-

pate no jogo de volta para  
avançar.

Embora com a vaga en-
caminhada, o Flu vai en-
frentar o Millonarios já na 
próxima terça-feira, e, por 
isso, Abelão deve optar por 
poupar alguns titulares. Os 
zagueiros Nino e David Braz 
e o volante Felipe Melo são 
os mais cotados para ficarem 
de fora do clássico, mas a 

lista deve aumentar e incluir 
jogadores de frente. Fred, 
lesionado, não joga.

O Vasco, por sua vez, apa-
rece na terceira posição na 
tabela, apenas dois pontos 
atrás, e está de olho na li-
derança. Assim, o técnico 
Zé Ricardo deve escalar sua 
força máxima. Ele contará 
com o retorno de três titula-
res que estavam suspensos 

pelo terceiro amarelo: Nenê, 
Juninho e Bruno Nazário.

Independente da lideran-
ça, a vitória significará para 
o Vasco a classificação an-
tecipada para às semifinais. 

“A caminhada é bastante 
difícil, mas com muita cria-
tividade e muito trabalho, a 
gente está feliz pelo que con-
seguimos até agora”, afirmou 
Zé Ricardo à “Band”.

“Um grupo muito com-
prometido e uma ideia de 
jogo que está ficando clara 
para todos eles. Nessa se-
quência de oito jogos em 25 
dias, a gente conseguiu tra-
zer a confiança com os resul-
tados e agora é nos preparar 
para o clássico de sábado e 
para a sequência, que tem a 
Copa do Brasil”, completou 
o treinador cruz-maltino.

Mailson Santana / Fluminense

De um lado Cano, que brilhou no Vasco e agora inicia sua trajetória do Flu, no outro, Nenê, que depois de defender o Tricolor, resolveu a voltar para o Gigante da Colina e segue sendo um dos destaques da equipe cruz-maltina

Rafael Ribeiro / Vasco

Fla tenta garantir vaga na semi
Após vencer o 
clássico diante 
do Botafogo no 
meio de sema-
na, o Flamengo 
pode carimbar o 

passaporte para as semifinais 
do Carioca neste domingo. O 
Rubro-Negro recebe o Resen-
de, no Engenhão, às 16 horas, 
pela nona rodada da Taça 
Guanabara.

Vice-líder com 19 pontos, 
o Fla estará no mata-mata se 

vencer a equipe do Sul-Flumi-
nense. O Resende, entretanto, 
aparece na sexta colocação 
com oito pontos e um jogo a 
menos e ainda sonha com a 
classificação.

Para o duelo deste domin-
go, o técnico Paulo Sousa deve 
manter a postura de poupar 
jogadores que apresentem 
qualquer sinal de desgaste. 
Assim, fora do time titular 
contra o Botafogo, Everton 
Ribeiro, Bruno Henrique, Fi-

lipe Luis e João Gomes devem 
retornar.

Já o zagueiro David Luis, 
que pediu para sair por can-
saço no fim do clássico, deve 
ser preservado.

Algumas ausências são 
certas, como a do zagueiro Ro-
drigo Caio e do volante Thiago 
Maia, ambos por questões 
físicas. Gustavo Henrique, 
entretanto, pode reaparecer 
em campo após se recuperar 
de uma torção no joelho.

Botafogo mira reação
A p ó s  p e rd e r 
p o r  3  a  1  o 
clássico para 
o Flamengo, o 
Botafogo bus-
ca a reação no 

Campeonato Carioca neste 
domingo, quando encara a 
Portuguesa, às 19h(de Bra-
sília), no Estádio Luso-Bra-
sileiro, no Rio de Janeiro 
(RJ), pela nona rodada. Com 
16 pontos, o Glorioso pode 
garantir a vaga de forma an-

tecipada nas semifinais em 
caso de triunfo. Já a Lusa, 
com oito pontos, deseja en-
costar no G-4.

Lucio Flavio, treinador do 
Botafogo, pretende corrigir 
alguns erros vistos no clássi-
co do meio de semana. Mas 
ele entende que o que acon-
teceu contra o Flamengo 
ficou para trás e o foco deve 
ser mesmo a Portuguesa.

O Botafogo tem desfal-
ques para este duelo. O vo-

lante Barreto e o meia Luiz 
Fernando ficam de fora por-
que estão suspensos. Foram 
advertidos com o terceiro 
cartão amarelo diante do 
Flamengo. Kayque entra no 
meio e Ronald e Erison vão 
disputar a vaga no ataque 
caso Diego Gonçalves não 
se recupere de uma lom-
balgia. O lateral-esquerdo 
Jonathan Silva, com desgaste 
muscular, fica de fora. Vitor 
Marinho ocupará o posto.

CULTURA ULISSES DÁVILA
u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Uma folia moderna toma 
conta do Jardim Botânico
Evento que vem arrastando 
multidões há anos, o Shada-
s6eis edição de Carnaval che-
ga à sua 10ª edição. Referência 
de inovação e entretenimen-
to, indo além dos tradicionais 
blocos do Rio, o evento está 
de casa nova e será realizado 
nesta sábado (26), a partir das 
17h, no Vista Bar, no Jardim 
Botânico. Apresentado pelo 
multi-instrumentista e pro-
dutor musical Rodrigo Sha, a 
noite promete muita energia 
positiva, interatividade com 
público, beats eletrônicos e 

toda musicalidade do seu Sax 
inconfundível. Garantindo a 
harmonia da festa, o line-up 
contará com Renegado, DJ 
Martha Pinel, Juliano Morei-

ra, Juju Gomes, Jovi Joviniano, 
DJ Nicole Nandes e DJ Victor 
Ribeiro. Com mais de 20 anos 
de carreira de sucesso, Sha, 
espalha energia positiva com 
os seus shows vibrantes e 
emoções únicas com o pú-
blico. Uma música visceral 
contemporânea do Rio para 
o mundo, que reverbera ainda 
mais o espírito do carnaval. 
O Vista Bar fica na R. Jardim 
Botânico, 1003, Rio. Das 17h 
às 02h. Ingressos: R$ 50 (se-
gundo lote) na Plataofrma 
Sympla.

Músico Rodrigo 
Sha realiza mais 
um Shadas6eis, 
que chega a 
décima edição 
de Carnaval

Roda de samba 
com Tiee
Neste domingo (27), tem mais 
uma atração no ‘Carnaval do 
Alto Vidigal Brasil’, o cantor 
Tiee, que promete um gran-
de show, em uma das vistas 
mais lindas do Rio. O evento 
começa, a partir das 11h, e a 
Feijoada é servida das 12h às 
16h. Na abertura da festa tem 
o Bloco Cria Carioca e passis-
tas. Nos intervalos tem o DJ 
Detonna. Na Rua Armando 
Almeida Lima, 2, Vidigal, Rio. 
Ingressos a partir de R$ 70 na 
Plataforma Sympla.

Bondinho
 O Prime Video anunciou  a estreia do filme Meu 
Filho em 1º de março. Na produção, um pai que 
viaja constantemente a trabalho recebe uma li-
gação de sua ex-esposa informando que seu filho 
de sete anos está desaparecido.

O Espaço Cultural do Surfe de Cabo Frio, carinho-
samente chamado de Museu do Surfe, reabriu 
novamente as portas na praia do Forte, depois 
de passar por reformas, o local recebe o público 
de quinta a domingo, das 17h às 20h. 

O Auê Festival retorna ao Rio com eventos no Arma-
zém da Utopia, na região do Porto, até dia 5 de março, 
com nomes como Silva, Duda Beat, Marina Sena e 
Johnny Hooker. Ingressos na Plataforma Igresse.

 Luke Garcia / Divulgação

Cheio de estilo e performances, evento chega à 10ª edição de casa nova, o Vista Bar, neste sábado, dia 26 de fevereiro

Divulgação

Até o dia 2 de março está rolando a promoção 
“Todo Mundo no Bondinho”, descontos na com-
pra de ingressos pelo site para o Bondinho Pão 
de Açúcar (www.bondinho.com.br). E ainda, 
apresentações musicais do ‘Bloco Bondinho’ e 
distribuição de sacolés no dia 1º de março.

Divulgação

Cantor Tiee  é atração no Carnaval do Rio, neste domingo (27).


