
Niterói já se prepara para 
receber a tecnologia 5G

Audiência nesta segunda debate normas para instalação de antenas e outras ações de infraestrutura

VELOCIDADE TAMBÉM NO PLANEJAMENTO

Saúde da mulher 
também passa 
pela prevenção
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SUA
SAÚDE
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Azevedo Lima: 
referência e 
modernidade
Em entrevista exclusiva a O FLU-
MINENSE, o médico Marcus Vi-
nicius Dias, diretor do Hospital 
Azevedo Lima, no Fonseca, Zona 
Norte de Niterói, fala sobre a re-
novação no parque tecnológico 
da unidade de saúde, da poten-
cialização do centro obstétrico, 
dos desafios em meio à covid-19 
na cidade e também de projetos 
futuros no hospital.
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Divulgação/ Hospital Azevedo Lima

No ano passado o Hospital comprou um aparelho intensificador de imagem para o centro cirúrgico

Mergulho na 
obra de Marc 
Chagall
O CCBB Educativo vai ofe-
recer visitas mediadas à 
exposição “Marc Chagall: 
Sonho de Amor”. 

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Exposição “Marc Chagall: Sonho de 
Amor” entra em cartaz na quarta-feira

Recarga da 
Moeda Arariboia 
nesta segunda
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Semana da Mulher em Niterói termina com muita energia
A Semana da Mulher em Niterói termina na manhã deste domingo com corrida no túnel, caminhada e aula de dança. A corrida terá largada na 
Praça do Rádio Amador, em Charitas, com percursos de 6km e 10km. Já a caminhada e a aula de dança, gratuitas, serão no calçadão de Icaraí.
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OPINIÃO
CHARBEL TAUIL

União para 
enfrentar 
nova crise
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Niterói entrega 
cestas básicas 
nesta semana
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São Gonçalo: 
nova policlínica 
pronta este ano
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ESPORTES

Vasco enfrenta 
o Resende em 
São Januário

Pressionado após a eliminação 
precoce da Copa do Brasil frente 

ao Juazeirense, da Bahia, na 
quarta-feira, o Vasco mira suas 

atenções para o Campeonato 
Carioca. Neste domingo, o clube 

da Colina enfrenta o Resende, 
às 16 horas (de Brasília), no 

estádio de São Januário, pela 
11ª rodada. No mesmo horário, 

o Fluminense, campeão 
antecipado da Taça Guanabara, 

visita o Boavista, em Saquarema.

PÁG. 8

Rafael Ribeiro / Vasco

Zé Ricardo, após eliminação precoce na Copa do Brasil, já é pressionado no Vasco



Cidades2 Domingo,  13, e segunda-feira, 14/3/2022ofluminense.com.br

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Visconde de Itaboraí, 166 - sala 702B - Centro - Niterói/RJ

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

CARTA DO LEITOR

Um sol para cada um
Cada dia mais complicado trabalhar com esse calor do Rio 
de Janeiro. Quem precisa pegar transporte público então, 
tem o sofrimento triplicado. Mesmo com os ônibus com 
ar condicionado, o aparelho não dá vazão, é muita gente, 
muitos coletivos lotados. Está impraticável.
Rita Silvero

Ingressos esgotados
Por mais que não seja nenhuma novidade, a força do 
Flamengo impressiona. Na volta do Maracanã, com novo 
gramado, o público esgotou os ingressos. Um jogo que 
não tem nenhum apelo, como Flamengo x Bangu com  o 
time rubro-negro classificado, torna o número ainda mais 
impressionante.
Carlos Lima

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

CCBB oferece visitas 
mediadas para mostra
A partir do dia 16 de março, 
o CCBB Educativo vai ofe-
recer visitas mediadas, de 
quarta à segunda, à expo-
sição “Marc Chagall: Sonho 
de Amor”. Trata-se de um 
mergulho no universo do 
pintor, trazendo histórias 
russas, contos da tradição 
judaica, histórias que tra-
tam de questões relativas à 
pintura.

As fábulas também esta-
rão presentes no repertório 
das atividades, pois a mostra 

traz a série gráfica das Fábu-
las de La Fontaine, com 102 
gravuras do artista.

Muitas fábulas presentes 
na exposição de Chagall 
também serão contadas na 
Hora do Conto, aos sábados 
e domingos, às 13h e às 15h, 
tais como “A Cigarra e a For-
miga” e “A Raposa e as Uvas”. 

As visitas  mediadas 
acontecem de quarta à se-
gunda, às 10h, 16h e 19h. O 
ingresso deve ser retirado no 
site eventim.com.br. 

CULTURA

Música
O “Visitinha nas Artes”, na 
Cidade das Artes, projeto 
de iniciação musical para 
crianças 3 a 12 anos passa a 
acontecer todos os domin-
gos, das 11h às 13h, e tem a 
personagem Batutinha, me-
nina que almeja ser maestri-
na e caminha batendo os pés 
no ritmo das músicas, como 
se estivesse batendo num 
tambor. O evento é conduzi-
do pela professora Caroline 
Ribeiro. Os ingressos são 
gratuitos e estão disponíveis 
no site Sympla.

‘MOTRIZ’ – Antonia Medeiros estreia o show “Motriz”, 
neste domingo, no Teatro Cesgranrio, às 19h, quando 
lançará, oficialmente, o single autoral que reverencia 
a união de todas as mulheres. A cantora tem 24 anos e 
compõe desde criança. Ela é filha da harpista Cristina 
Braga e do baixista Ricardo Medeiros. O ingresso custa 
R$15 e está à venda no site Sympla.

FEIRA DAS YABÁS – Neste domingo, a partir das 13h, 
na Praça Paulo da Portela - S/N, em Oswaldo Cruz, 
acontece a edição especial da Feira das Yabás, em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher com 
várias atrações, incluindo música, artes e surpresas 
que prometem emocionar o público. A entrada para 
o evento é gratuita.
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Exposição “Marc Chagall: Sonho de Amor” entra em cartaz na quarta-feira

Divulgação

“Visitinha nas Artes” é um projeto de 

iniciação musical para crianças

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

POR JEFFERSON LEMOS

Concurso de 
redação
Estão abertas até 18 de março 
as inscrições para o 51º Con-
curso Internacional de Reda-
ção de Cartas, promovido pela 
União Postal Universal (UPU/
ONU) e realizado no Brasil 
pelos Correios. Estudantes de 
escolas públicas e privadas de 
todo o país, com até 15 anos 
de idade, têm até o dia 18 de 
março para enviar as redações 
à estatal,   de suas instituições 
de ensino. Este ano, o tema 
da redação é: “Escreva uma 
carta a uma pessoa influente 
para explicar por que e de que 
forma ela poderia tomar ini-
ciativas para combater a crise 
climática.” A premiação para a 
escola e os alunos vencedores 
na colocação nacional é de até 
R$ 10,5 mil e até R$ 10 mil, res-
pectivamente, além de outros 
valores para os primeiros co-
locados na fase estadual A car-
ta vencedora irá representar 
o Brasil na fase internacional. 
Todas as informações sobre 
o concurso, como formulário 
de redação, ficha de inscrição 
e endereço para o envio dos 
documentos estão no site dos 
Correios. Observatório do feminicídio

O Projeto de Lei para criação 
do Observatório do feminicí-
dio, de autoria da deputada 
estadual Zeidan (PT), que 
entrou em pauta de votação 
nesta última semana, vol-
tou  para as comissões mas 
deve retornar à pauta nesta 
semana. A ideia da proposta 
é reunir informações e ana-
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lisar dados do feminicídio no 
estado do Rio. Sem esquecer 
de integrar as informações 
entre os órgãos que denun-
ciam, investigam, julgam 
e acolhem sobreviventes e 
familiares. “É triste saber que 
já contamos 11 mulheres 
mortas, somente em janeiro 
deste ano”, lamentou Zeidan.

Clima quente no 
Engenho do Mato
O clima deve esquentar (ain-
da mais) neste domingo (13), 
dia da eleição para a nova 
diretoria da Associação de 
Moradores do Vale Feliz, no 
Engenho do Mato. São duas 
as chapas concorrentes, inti-
tuladas Mãos à Obra Vale Fe-
liz, encabeçada por Madelon 
Cony, e Vale Feliz Democra-
cia, com Tânia Malamace à 
frente, que tenta a reeleição. 
Tania tem contestado o pro-
cesso eleitoral em curso, que 
está sendo fiscalizado pelo 
CECRON e pela a FAMNIT. 
Cercado pela Serra da Tiriri-
ca, o loteamento possui mais 
de 250 casas. A urna ficará 
disponível para os morado-
res do bairro na UMEI Vale 
Feliz das 9h às 17h.

Setor imobiliário 
garante empregos

Culto de 
aniversário

O lançamento de novos em-
preendimentos imobiliários 
de alto padrão em Niterói teve 
também um impacto positivo 
nas novas contratações da Soter 
Engenharia. Hoje, a empresa, 
que em 2021, investiu R$ 800 
milhões no lançamento de 
cinco empreendimentos resi-
denciais, conta com aproxima-
damente 240 colaboradores, 
doas quais 47% são mulheres. 
Só em 2021, o crescimento foi 
de 154%. No primeiro bimestre 
deste ano, a empresa registrou 
crescimento de 13% com o iní-
cio das obras dos mais recentes 
empreendimentos lançados: 
The Edge, Tarsila, Mediterrâ-
neo, Piemonte e Mud 333! Em 
2022, por conta de novos lan-
çamentos e desenvolvimento 
das obras, a Soter planeja en-
cerrar com acréscimo de mais 
de 200% nas contratações. Em 
parceria com 16 empresas da 
região de Niterói, a empresa 
gera ainda emprego para cerca 
de 190 profissionais terceiri-
zados, que prestam serviços 
especializados. Isso sem con-
tar no impacto de geração de 
empregos indiretos nas demais 
atividades das redondezas dos 
empreendimentos, como o 
comércio, bares e restaurantes. 

Neste domingo (13) será 
realizado um culto em ação 
de graças pelo aniversário do 
deputado estadual Coronel 
Salema na Igreja Assembleia 
de Deus Betel, no bairro São 
Miguel, em São Gonçalo. A 
celebração começa às 9h. 

Deputada pressiona governo

A deputada estadual Mônica 
Francisco está trabalhando 
para a retomada das obras 
do Hospital Estadual da Mãe, 
em São Gonçalo. A cons-
trução da unidade de saúde 
foi interrompida em 2013, e 
o esqueleto do prédio per-
manece abandonado. Por 
meio de indicação legislativa, 
protocolada na última quinta 
(10) na Alerj, ela cobra do 
governo que dê continuidade 
à obra. Segundo dados do 
próprio sistema estadual de 
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saúde, São Gonçalo registra a 
segunda maior taxa de mor-
talidade materna da Região 
Metropolitana do estado, fi-
cando atrás apenas de Duque 
de Caxias (279,8). Enquanto o 
índice de mortalidade mater-
na na Região Metropolitana, 
em 2021, é de 164,1 para cada 
cem mil nascidos vivos, a 
cidade do Rio de Janeiro, no 
mesmo período, registrou 
154,2. Já em São Gonçalo a 
taxa de mortalidade materna 
foi de 213,2.

Panorama RJPanorama RJ

O governador Cláudio Cas-
tro inaugurou, durante a 
semana um posto do Detran 
na Casa das Prerrogativas 
Celso Fontenelle, da OAB-
-RJ, na Rua da Assembléia, 
no Centro do Rio. A unida-
de vai oferecer serviços de 
habilitação, identificação 
civil e recursos de multas 
de trânsito e será aberta à 
população. Serão 60 vagas, 
por dia, para cada serviço. 

Serão disponibilizados dois 
pontos de atendimento 
para emissão e renovação 
de carteiras de habilitação 
(um deles para a coleta de 
fotos e impressões digitais), 
um ponto para emissão de 
primeiras e segundas vias de 
carteiras de identidade e um 
ponto da Coordenadoria de 
Julgamento e Controle de 
Infrações (CJC), para recur-
sos de multas. 

OAB ganha posto do Detran no Rio
Rogerio Santana/GOV RJ

A jornalista e gestora da 
editora ZL Books, Jô Ramos, 
acaba de confirmar as datas 
da sétima edição do Salão 
do Livro de Portugal 2022. 
O destaque da edição deste 
ano é a possibilidade de estar 
em duas cidades portugue-
sas: Lisboa, nos dias 22 e 23 
de junho e Ponta Delgada, 
na Ilha de São Miguel, nos 
dias 29 e 30 de junho. O sa-

lão promete reunir autores 
dos mais variados estilos 
literários, levando a cultura 
nacional para a Europa. O 
evento recebe escritores 
recém lançados no universo 
editorial, como profissionais 
já reconhecidos por suas 
obras. Para participar, basta 
ter um livro lançado no mer-
cado, no idioma português. 
As inscrições vão até abril.

Salão do Livro de Portugal
Divulgação

Divulgação
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Câmara Municipal debaterá instalação de antenas e outras ações para garantir infraestrutura necessária

Niterói já se prepara para o 5G
Nesta segunda-feira (14) será 
realizada na Câmara Munici-
pal de Niterói uma audiência 
pública para discutir o Projeto 
de Lei Complementar 01/2021 
que dispõe sobre as normas 
para implantação e compar-
tilhamento de infraestrutura 
de suporte e de telecomunica-
ções no município de Niterói. 
A audiência pública servirá 
para que o PLC seja apresen-
tado e ouvir as contribuições 
de representantes da Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) e de empresas 
de infraestrutura para as tele-
comunicações.

Presidente da Comissão de 
Ciência e Tecnologia e autor 
do projeto, o vereador Binho 
Guimarães (PDT) explica que 
essa lei complementar vai 
servir para a atualização da 
legislação local, tornando 
Niterói apta e adequada para 
a recepção de tal tecnologia. 
Além disso, também vai ser 
importante para a estrutura 
pública da cidade, para as 
escolas, unidades de saúde, 
assistência social.

“Entendemos como de 
grande valia a realização dessa 
audiência pública para escla-
recer à população, aos demais 
pares e aos interessados, a im-
portância de aprovação desse 
projeto de Lei Complementar, 
assim como, aperfeiçoar a lei 

que propusemos com as con-
tribuições dos participantes”, 
disse Binho Guimarães.

Representantes da prefei-
tura foram convidados para 
participar da audiência e fazer 
as considerações sobre o que 

seria necessário para imple-
mentar a lei no município. A 
atualização é necessária, já 
que as empresas de infraes-
trutura precisam instalar an-
tenas para tornarem-se aptas 
a receber o 5G e alugar para 

empresas de telefonia (Tim, 
Claro e Vivo).

A audiência pública irá 
acontecer na Câmara Muni-
cipal de Niterói às 14 horas e 
também poderá ser acompa-
nhada através da página no 

Facebook da Câmara.

Revisão da Lei Urbanística 
- Também está sendo debati-
do no Legislativo de Niterói o 
projeto de lei sobre a nova Lei 
Urbanística da cidade, enviado 
pelo Executivo para a Câmara 
Municipal em novembro do 
ano passado. Já foram realiza-
das seis audiências públicas 
(no Centro, Fonseca, Pirati-
ninga, Badu, Várzea das Mo-
ças) e a última acontecerá na 
segunda-feira (14), na Câmara 
de Vereadores, no Centro. 

O projeto é da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e 
Mobilidade (SMU) e segundo 
a prefeitura tem como obje-
tivo simplificar e atualizar as 
normas, tornando o processo 
de licenciamento de imó-
veis mais transparente, ágil e 
menos onerosa. O Executivo 
argumenta que ele foi elabo-
rado após a realização de três 
audiências públicas organi-
zadas pelo Executivo muni-

cipal, uma consulta pública e 
a discussão com o Conselho 
Municipal de Política Urbana 
de Niterói (Compur).

Ainda segundo a prefeitu-
ra, o projeto de revisão da lei 
pretende reorganizar a área 
ocupada de Niterói que tripli-
cou de tamanho nos últimos 
50 anos e aproveitar as áreas 
ociosas com mais infraestrutu-
ra para absorver o crescimento 
populacional e promover a 
mistura de usos na região.

O secretário de Urbanismo 
e Mobilidade, Renato Baran-
dier, afirma que a nova lei ur-
banística vai facilitar também 
a legalização das casas que, 
segundo o secretário, emperra 
em conflitos de legislações an-
tigas e as mais atuais, gerando 
insegurança jurídica.

“Essa simplificação vai 
permitir que milhares de pes-
soas busquem a formaliza-
ção e a regularização de seus 
imóveis e com isso espera-se 
promover, neste processo 
pós pandemia e de retoma-
da da economia, toda uma 
cadeia produtiva relacionada  
à construção civil, gerando 
trabalho e renda”, ressaltou 
Barandier.

A última audiência pública 
está marcada para o dia 14 
de março, às 18h, na Câmara 
Municipal de Vereadores de 
Niterói.

Vereadores 
também vão 
discutir sobre 
a nova Lei 
Urbanística do 
município

Arte/Agência Brasil

Câmara de Niterói debaterá nesta segunda o projeto de lei que dispõe sobre as normas para implantação do 5G

Moeda Arariboia: 
crédito de março 
 A Prefeitura de Niterói de-
posita, nesta segunda-feira 
(14), o crédito de março 
para os beneficiários da 
Moeda Social Arariboia. O 
programa foi ampliado e 
agora atende 31 mil famílias  
com um benefício que pode 
alcançar R$ 700 por mês 
para uma família com seis 
integrantes. 

O prefeito de Niterói, 
Axel Grael, destaca a impor-
tância da Moeda Arariboia 
para a circulação da renda 
no município. Em menos de 
um mês, a moeda injetou R$ 
9 milhões na economia de 
Niterói. Foram 130 mil tran-
sações em 2400 estabeleci-
mentos comerciais creden-
ciados. Com a ampliação, o 
Programa vai movimentar 
R$ 11,2 milhões por mês. Por 
ano, a Moeda Social Arari-
boia vai movimentar R$ 135 
milhões.

“A Moeda Arariboia cir-
cula nas comunidades de 
Niterói, beneficiando não só 
as famílias atendidas, mas 

também todo o comércio 
local. Esse é um programa 
importante dentro do nosso 
plano de retomada da eco-
nomia”, explicou o prefeito.

Niterói Solidária - Cria-
da para ajudar famílias em 
situação de vulnerabilida-
de em razão da pandemia 
da covid-19, a campanha 
Niterói Solidária centrou 
esforços, nas últimas sema-
nas, na coleta de doações 
para as vítimas das chuvas 
em Petrópolis. Segundo a 
coordenadora voluntária do 
programa, a primeira-dama 
Christa Grael, foram arre-
cadadas e enviadas para a 
cidade serrana 30 toneladas 
de alimentos, roupas, pro-
dutos de limpeza e higiene.

Agora, os postos criados 
para atender a demanda 
de Petrópolis serão desa-
tivados, mas a campanha 
segue em pontos fixos para 
recebimento de doações: 
Teatro Municipal, MAC, Sala 
Nelson Pereira dos Santos e 
Teatro Popular.

Clin vai 
convocar 
aprovados 
em concurso
Terá início nesta segunda 
quinzena de março a con-
vocação dos aprovados no 
concurso para a Compa-
nhia de Limpeza de Niterói 
(Clin). O processo seletivo 
foi iniciado em 2020 mas 
precisou ser adiado por 
conta das restrições im-
postas pela pandemia de 
covid-19. Foram oferecidas 
175 vagas, sendo 150 para 
gari, e disponibilizadas 
oportunidades para mo-
torista e operador de má-
quinas pesadas. A previsão 
é que ainda no primeiro 
semestre deste ano todos 
os aprovados já estejam 
trabalhando.

“Nosso objetivo é man-
ter o padrão de qualidade 
dos serviços prestados pela 
empresa e levar mais qua-
lidade de vida à população 
de Niterói”, afirmou o pre-
sidente da Clin, Luiz Carlos 
Fróes.

 Beneficiados deverão consultar lista com nomes e pontos de distribuição

Entrega de cestas básicas 
será de segunda a quinta

A Prefeitura de Niterói fará 
mais uma entrega de cestas 
básicas entre segunda-feira 
(14) e quinta-feira (17). A re-
tirada pode ser feita em dois 
polos, um na Região Oceâni-
ca (Ciep Cantagalo) e outro 
no Centro (Canto do Rio), das 
9h às 17h. É importante pres-
tar atenção ao local de retira-
da, pois não serão entregues 
cestas em polos diferentes 
dos registrados na listagem 
divulgada. A lista com os 
nomes está disponível no 
link https://transparencia.
niteroi.rj.gov.br/#/cms/48.

A entrega será de acordo 
com a letra inicial do nome 
do beneficiado. O calendário 
de distribuição começa na 
segunda-feira (14) para pes-
soas com nomes iniciados 
pelas letras de A até D. Na 
terça-feira (15), será a vez 
das pessoas com as iniciais 
do nome de E até J. Na quar-
ta-feira (16), a distribuição 

acontece para quem tem 
letras iniciais de K até O. O 
último dia, quinta-feira (17), 
fica reservado para quem tem 
o nome iniciado pelas letras 
de P até Z.

Quem não puder compa-
recer ao local para a retirada 

da cesta básica, pode indicar 
um procurador. Para isso, é 
preciso imprimir e preen-
cher o formulário disponível 
no Portal da Transparência. 
Sem o documento impresso 
e assinado, não será possível 
a retirada das cestas.

 Berg Silva/Divulgação

Alimentos poderão ser retirados em dois polos, no Centro e Região Oceânica

Semana da Mulher em Niterói termina na manhã deste domingo com atividades esportivas em Charitas e Icaraí

Dia de corrida, caminhada e dança
A Semana da Mulher da mu-
lher em Niterói termina neste 
domingo com muita dispo-
sição: além da 4ª edição da 
Corrida do Túnel, haverá a 
primeira Caminhada e Aula 
de Dança. As duas atividades 
acontecerão em Charitas e 
Icaraí, respectivamente, e 
contam com o apoio da Pre-
feitura, por meio da Secretaria 
de Esporte e Lazer (Smel). 

A 4ª edição da Corrida do 
Túnel, terá saída na Praça 
do Rádio Amador, em Cha-
ritas. Segundo a Smel, os 
atletas irão percorrer 6km e 
10km num percurso diferen-
te. Grande parte dele passará 
pelo túnel Charitas-Cafubá.  
O túnel estará sonorizado 
para aumentar ainda mais a 
motivação e a animação dos 
atletas.

“É com muita satisfação 
que estamos mais um ano 
apoiando a Corrida do Túnel, 
que chega na sua 4° edição no 

calendário esportivo da cida-
de. A ideia de correr dentro de 
um túnel e ainda escutando 
música faz todo o diferencial, 
por isso toda edição agita o 
município”, destacou o secre-
tário municipal de Esporte e 
Lazer, Luiz Carlos Gallo.

A largada será às 7h para 
os que optaram pelo percurso 
de 10km, e às 7h14 para os 
que farão os 6km. Essa edição 
iria acontecer em 2020, mas 
por conta da pandemia a data 
foi remarcada. As inscrições já 
terminaram e há 1426 atletas 
inscritos.

Durante o trajeto os par-
ticipantes terão suporte ne-
cessário com equipe de apoio, 
staffs, posto de hidratação 
e ambulâncias. O percurso 
estará parcialmente fechado 
para os esportistas poderem 
realizar a prova.

“Estamos muito felizes por 
estarmos de volta. Prepara-
mos tudo com o maior cari-

nho para oferecer a melhor 
experiência para o atleta. Já 
estamos com tudo pronto, 
agora é só esperar o dia 13”, 
explicou Karem Barcelos, 
idealizadora do evento.

Caminhada e aula de dan-
ça - Para comemorar o Dia 

Internacional da Mulher de 
forma mais saudável, a Se-
cretaria de Esporte e Lazer de 
Niterói e a Codim realizarão, 
neste domingo (13), às 8h, no 
calçadão da Praia de Icaraí, a 
primeira edição da Caminha-
da e Aula de Dança, idealizada 

pelo Instituto Mover Movi-
mento Viver.  A ação é aberta 
ao público e, para participar, 
basta estar com uma camisa 
rosa.

Gallo ressalta que o evento 
foi pensado como uma forma 
de gerar mobilização pela 
valorização da mulher através 
do esporte e saúde.

“O mês da mulher é uma 
celebração importante que 
merece todo nosso apoio. O 
objetivo é estimular e enalte-
cer as mulheres no mundo do 
esporte”, comentou.

O trajeto, que sairá no tre-
cho da praia em frente à Rua 
Miguel de Frias, vai até a Igre-
ja São Judas Tadeu, retornan-
do para o ponto de largada, 
onde haverá uma estrutura 
montada com uma mesa de 
frutas e sucos para dar mais 
energia para o início da aula 
de dança com a equipe Bello 
Balletto Escola de Dança.

“Estamos felizes em parti-

cipar deste evento que integra 
a agenda do mês da mulher e 
vem de encontro a proposta 
que temos desenvolvido com 
o projeto Mulher em Movi-
mento, que é proporcionar 
às mulheres um momento 
de pausa na rotina sobre-
carregada, propondo o olhar 
para o autocuidado e para 
a promoção do bem estar 
físico e mental”, comemorou 
a coordenadora do Codim, 
Fernanda Sixel.

A idealizadora do evento, 
Claudia Vidal, falou da im-
portância do esporte na vida 
das pessoas.

“Nós sabemos que o es-
porte salva vidas. Através do 
esporte, meninas e jovens 
podem virar o jogo contra a 
violência doméstica. Por isso 
sempre digo que as pessoas 
precisam acreditar em si pró-
prias, treinar sua mente e seu 
corpo, não importa a idade”, 
orientou Claudia.

Divulgação

Primeira Caminhada e Aula de Dança na Semana da Mulher será em Icaraí
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União para atravessar a tempestade

Charbel Tauil Rodrigues*

Justo quando todos começá-
vamos, graças ao avanço das 
campanhas de vacinação e o 
arrefecimento da pandemia, a 
ensaiar uma gradual retomada 
das atividades de Comércio e 

Serviços, eis que surge uma outra 
ameaça no horizonte mundial. E 
que ameaça: uma guerra na Eu-
ropa que se não se tomar muito 
cuidado pode rapidamente esca-
lar para o envolvimento de outros 
países, com desfechos absoluta-
mente imprevisíveis. Desde já, as 
economias nacionais começam a 
refletir desdobramentos do novo 
quadro, com majoração de pre-
ços e risco de desabastecimento 
de diversos produtos.

Mais uma vez, portanto, ins-
taura-se um cenário de temor 
generalizado, com o empreende-
dor sendo desafiado a garantir a 
sobrevida do seu negócio, assim 
como a manutenção dos empre-
gos dos seus colaboradores.

É um quadro difícil, mas - jus-
tamente por isto - gostaria de 
pontuar aqui alguns fatores 
menos negativos, para reflexão 
do leitor. Por exemplo, o amparo 
das instituições. O comerciante 
continua podendo contar com 

a estrutura de entidades como 
o Sindilojas Niterói, o Sesc, o 
Senac e a própria Fecomércio-RJ, 
entre outras, na defesa de suas 
reivindicações e bandeiras de 
luta, além da oferta de cursos, 
seminários, palestras e eventos 
diversos para atualização geren-
cial e visibilidade de suas marcas. 
Essas estruturas existem em 
função do lojista, e se desdobram 
para oferecer todo tipo de apoio, 
bastando para tanto que o em-
presário também faça a sua parte, 
buscando por elas, procurando 
frequentar suas atividades e 
fortalecê-las. É importante parti-
cipar desse universo, ainda mais 
quando se considera que a boa 
retomada dos negócios requer 
- cada vez mais -  comerciantes 
antenados com a modernidade, 
com equipes bem treinadas e 
motivadas, além de cuidados 
redobrados com quesitos como 
ornamentação de espaços, iden-
tidade visual, cuidados com os 
protocolos de Saúde Pública, 
além de tratamento diferencia-

dos com os consumidores.

Vale, também, observar o com-
portamento da clientela. Ainda 
agora, pesquisa realizada pelo 
Instituto Fecomércio de Pesqui-
sas e Análises (IFec RJ) apontou 
que se mantém em queda o medo 
dos consumidores de perderem 
o emprego - o que é um dado 
fundamental para o movimento 
do Comércio. O levantamento 
apurou que, em fevereiro, 38,3% 
dos 308 entrevistados não tive-
ram medo de perder o emprego 
nos últimos três meses, quando 
em janeiro esse número era de 
39,8%. Os que têm muito medo 
de perder o emprego também 
diminuíram em relação a ja-
neiro. No segundo mês do ano, 
39% dos consumidores disseram 
não temer o desemprego (22,7% 
tinham pouco medo), contra 
42,8% de janeiro. 

Também precisamos ir além dos 
limites dos nossos empreendi-
mentos, zelando pelo bem geral. 

Por exemplo, temos que nos 
manter atentos com o emprego 
dos recursos públicos. Eles estão 
sendo bem utilizados? Os inves-
timentos divulgados pelos ad-
ministradores do momento são 
válidos, ou apenas belas vitrines 
sem utilidade real? As iniciativas 
são prévia e devidamente deba-
tidas com a população? Quais 
são as prioridades para a nossa 
comunidade, a nossa categoria, 
o nosso bairro, a nossa cidade? 
Afinal, a redenção econômica, 
cultural e social depende desses 
fatores. De todos eles. E nós, con-
tribuintes, temos todo o direito 
de opinar, de questionar e, se for 
o caso, de protestar mesmo.

Feitas tais considerações, vamos 
nos manter confiantes. Os tem-
pos são difíceis mas, com muito 
trabalho e união, nós lojistas 
vamos vencer mais este desafio!

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói
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Referência na emergência de politraumatismo e maternidade de alto risco, Hospital Azevedo Lima se moderniza

Avanços na saúde da região

Há um ano o médico cirur-
gião-ortopedista Marcus Vi-
nicius Dias assumiu a direção 
do Hospital Estadual Azevedo 
Lima (HEAL) de gestão do Ins-
tituto Sócrates Guanaes, cen-
tro de referência em Niterói e 
em toda a região metropoli-
tana em atendimentos emer-
genciais de politraumatismo 
e maternidade de alto risco.
Dias já havia passado pelo 
Departamento de Gestão Hos-
pitalar do Ministério da Saúde 
no Rio de Janeiro. Somado a 
isso, o médico é mestre em 
economia, algo que trouxe 
- ainda que muitas vezes in-
conscientemente, um novo 
olhar de gestão hospitalar.
Desde o início de sua atuação 
como diretor até hoje, em 
trabalho conjunto com toda a 
equipe do Hospital, o médico 
propôs uma maior rapidez 
na intervenção médica, base 
própria da ortopedia na qual 
é experiente, e o foco em re-
cursos e estratégias, sabendo 
onde investir e obter retorno 
de qualidade.
E o primeiro feito, ainda no 
primeiro semestre, foi a rees-
truturação dos procedimentos 
de alta de pacientes, a partir 
da aquisição de tecnologias 
avançadas, que resultaram 
em procedimentos cirúrgicos 
e ambulatoriais mais precisos, 
trazendo economia e sobretu-

do fluidez na permanência de 
pacientes nos leitos.
Em entrevista exclusiva a 
O FLUMINENSE, Marcus 
Vinicius Dias fala sobre a 
renovação no parque tecno-
lógico do Azevedo Lima, da 
potencialização do centro 
obstétrico, dos desafios em 
meio à covid-19 na cidade e 
também de projetos futuros 
no hospital.

Centros cirúrgicos e obstétri-
cos - “No ano passado conse-
guimos adquirir por meio de 
recursos um aparelho inten-
sificador de imagem, próprio 
para o centro cirúrgico. É uma 
espécie de raio x dinâmico, 
que atua de forma mais efi-
ciente no acompanhamento 
de traumas, evitando muitas 
vezes uma cirurgia longa no 
paciente.
Outro [aparelho] que veio a 
somar foi o ultrasom direcio-
nado para o centro cirúrgico. 
Com ele, ao invés de apli-
car uma anestesia geral no 
paciente é possível achar o 
ponto exato da área do corpo, 
método prático que acelerou 
a alta e também economizou 
anestésico.
Em relação ao centro obstétri-
co, além da reforma estrutural, 
conseguimos camas específi-
cas para fazer parto normal, 
permitindo a permanência 
do anestesista do lado dessa 
cama. Ela é toda preparada 
para uma perspectiva huma-

Dessa forma, projetamos as 
operações para acontecerem 
dentro das primeiras 48h por 
dois motivos. O primeiro é que 
dentro desse prazo consegui-
mos equilibrar o quadro, evi-
tando mortes e agravamentos, 
tendo em vista que a demora 
pode trazer pioras.
A operação dentro desse pe-
ríodo e com cerca de 90% dos 
nossos pacientes bate com a 
média na Europa nos centros 
hospitalares de emergência. 
Ou seja, aqui conseguimos 
oferecer tratamento em nível 
hospitalar internacional, ten-
do peças cirúrgicas e profis-
sionais experientes e disponí-
veis para executar esse serviço, 
promovendo uma diminuição 
da média de internações”.

Desafio na segunda onda da 
covid-19 - “Cheguei na gestão 
no auge da segunda onda, em 
um aumento de casos e inter-
nações. A prova cabal de que 
a vacinação nos auxiliou em 
termos de prevenção de casos 
graves é que na onda da Omi-
cron nós não tivemos óbitos 
pela doença, e chegamos em 
11 casos internados.
O Azevedo Lima não era uma 
unidade focada em covid-19, 
mas mudamos nossos propó-
sitos, valores e estratégias para 
atender todos os pacientes. 
Se vier algo e voltar a ter ca-
sos graves, em 24h estamos 
capacitados em transformar 
o hospital.

Divulgação

O cirurgião-ortopedista Marcus Vinícius Dias, diretor do Azevedo Lima, conta, em entrevista exclusiva, as inovações

nizada. Além do conforto para 
a mãe, você aumenta a chance 
do parto normal, em casos 
onde isso é possível.
Nossa região tem muita de-
manda de maternidade de alta 
complexidade, ainda mais na 
realidade de carência desse 
tipo de atendimento. Diante 

disso, estamos discutindo 
uma ampliação, que também 
se aplica em uma atualização 
do centro de observação neo-
natal”.

Cirurgia de fraturas no quadril 
referência no Brasil - “Em Ni-
terói temos uma característica 

demográfica que se assemelha 
um pouco com a da França, no 
quesito de maioria da popu-
lação idosa. Neste sentido, é 
normal que exista um número 
maior de pacientes idosos 
com doenças que afetam esse 
público, como fraturas no 
quadril e osteoporose.

Niterói: Hospital Oceânico faz 
primeira cirurgia oncológica

O Hospital Municipal Oceâni-
co Gilson Cantarino deu mais 
um passo em direção à sua 
nova vocação: se transformar 
em um hospital geral. Na úl-
tima terça-feira foi realizada 
a primeira cirurgia oncoló-
gica de mama. A unidade, 
inaugurada pela Prefeitura 
de Niterói em 2019 para ser 
um centro exclusivo de aten-
dimento à Covid-19, passa 
por um processo de transição 
para ser uma unidade com 
demanda referenciada por 
regulação. O centro cirúrgico 
começou a funcionar na últi-
ma semana e, quando atingir 
sua capacidade máxima, a 

previsão é realizar 60 cirur-
gias de mama e colo de útero 
por mês.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, esteve no hospital na 
terça-feira e falou sobre a 
importância da primeira ci-
rurgia de câncer de mama da 
unidade ter sido realizada no 
Dia Internacional da Mulher.

“Este é um dia para cele-
brar as conquistas das mu-
lheres e reafirmar a luta por 
direitos femininos, que é uma 
luta de todos nós, de toda 
a sociedade. Hoje também 
foi um dia de muita alegria 
e emoção por reforçar a ho-
menagem ao Dr. Gilson Can-

tarino, que agora dá nome ao 
Hospital Oceânico, um marco 
na luta contra a Covid que 
ganha um novo sentido, rea-
lizando cirurgias, inclusive 
oncológicas”, disse o prefeito 
Axel Grael.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, existem 40 
mulheres na fila de espera 
para a realização destas duas 

cirurgias (câncer de colo do 
útero e mama). Com o início 
das cirurgias no hospital, a 
expectativa é de que em um 
ano não existam mais pessoas 
aguardando em fila de espera.

“Q u a n d o  e s t i v e r m o s 
operando com capacidade 
máxima, temos como meta 
realizar 60 cirurgias por mês 
nestas duas especialidades, 
somando-se a todas as cirur-
gias (gerais) chegaremos a 
300 por mês. O hospital deixa 
de ser exclusivo de Covid-19 
para se envolver com aquilo 
que a população ainda é ca-
rente”, explicou a diretora do 
hospital, Gisela Motta.

Unidade, antes voltada para tratamento de covid-19, será hospital geral

SG inicia programa 
Saúde na Escola
Com a temática de preven-
ção à covid-19 na volta às 
aulas presenciais, o Progra-
ma Saúde na Escola (PSE) 
iniciou, na última semana, 
suas atividades no Ciep 
125 Professor Paulo Rober-
to Macedo do Amaral, no 
Mutondo. Para a ocasião, 
foi escalado um time com 
enfermeiras, psicólogas, 
nutricionistas e agentes co-
munitárias de saúde para se 
dividirem entre as turmas da 
Educação Infantil ao 5º ano.

Lavar as mãos, usar más-
cara, saber como cumpri-
mentar, entre outras ações 
preventivas foram a pauta 
do dia. As 102 unidades 
contempladas com o projeto 
receberão 13 ações, que vão 
de prevenção à covid-19 
à promoção de práticas 
corporais, atividade física e 

lazer nas escolas.
“Enquanto equipe mul-

tiprofissional, nos sentimos 
privilegiados por passar 
informações que vão con-
tribuir para uma melhor 
qualidade de vida e gratifi-
cados pelo retorno recebido 
dos educandos”, comentou 
a coordenadora do PSE, 
Mônica Marques.

A diretora do Ciep 125, 
Ana Lúcia Palmeirim, ressal-
tou que o PSE tem muita re-
levância e que, desde o ano 
passado, realiza atividades 
enriquecendo o trabalho da 
escola com os alunos.

“O programa que está 
sendo desenvolvido sobre 
a covid-19 vem em um mo-
mento muito importante, 
onde nossos alunos estão 
retornando ao presencial, de 
forma integral”, afirmou.

Vanessa Rocha
vanessa.rocha@ofluminense.com.br

Transição 
para demanda 
referenciada  já 
começou
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Operação Saúde 
Permanente em SG
Projeto piloto criado para 
conscientizar os homens 
em novembro de 2021, a 
Operação Saúde do Homem 
-- desenvolvido pelo Núcleo 
de Educação Permanente em 
Saúde (Neps) da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo -- ga-
nhou forma permanente com 
o nome de Operação Saúde, 
passando a ser direcionada 
para homens e mulheres de 
todas as idades. A partir deste 
mês, as ações serão mensais 
em vários locais do municí-
pio. A primeira acontece no 
próximo dia 23, das 9h às 14h, 
na Ceasa do Colubandê. 

Quem passar pela opera-
ção, além de orientações ge-
rais sobre saúde e atendimen-
tos em São Gonçalo, poderá 
aferir pressão, avaliar o pé 
diabético, fazer testes rápidos 
das infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs/HIV) e se 
vacinar contra o coronavírus. 
O encaminhamento para o 

exame de sangue PSA, que 
detecta o câncer de próstata, 
também será feito, assim 
como a pesagem nutricional, 
orientações e agendamentos 
de consultas.

Para a realização do pro-
jeto, o Departamento de Pro-
gramas (Depro) da Secretaria 
de Saúde vai participar com a 
Saúde da Mulher, do Homem, 
da Criança e Adolescente, 
Hanseníase, Diabetes, Po-
pulação Negra, do Idoso e 
outros. “O objetivo é levar um 
pouco de saúde e orientação 
para aqueles que não sabem 
onde procurar ajuda. Nota-
mos que muitas pessoas não 
têm noção de onde podem 
marcar uma consulta ou se 
vacinar, por exemplo”, disse a 
coordenadora do Neps, Aline 
Serra.

A Blitz do Homem foi co-
locada em prática em São 
Gonçalo em novembro de 
2021 durante as atividades da 
campanha Novembro Azul.

São Gonçalo vai entregar nova 
policlínica ainda este ano

Após anunciar a expansão 
da Operação São Gonçalo 
Presente e o início das obras 
do Restaurante do Povo, na 
sexta-feira, o governador 
Cláudio Castro, e o prefeito 
Capitão Nélson, visitaram as 
obras da Policlínica Alcân-
tara, no Vila Três, que serão 
entregues ainda este ano. O 
local, em estado de abando-
no por quase uma década, 
terá atendimento médico 
em várias especialidades, 
além de oferecer exames 
de imagem, uma grande 
demanda da população do 
município.

O secretário de Gestão In-
tegrada e Projetos Especiais, 
Douglas Ruas, apresentou 
o projeto da nova unidade 
de saúde para o governador 
Cláudio Castro. Serão dois 
pavimentos que estão sendo 
preparados para atender a 
população. 

“A gente necessitava de 
um centro de imagem de 
última geração. Nosso com-
promisso é entregarmos 
até julho todo esse equipa-
mento para nossa popula-
ção, que não vai ter mais a 
necessidade de sair de São 
Gonçalo para realizar exa-
mes. São Gonçalo vai avan-
çar principalmente na área 
da Saúde”, disse o secretário 
Douglas Ruas.

O prefeito Capitão Nél-
son, ao lado da secretário de 
Saúde e Defesa Civil, Gleison 
Rocha, reiterou a importân-
cia da parceria com o gover-
no estadual.

“Agradeço ao governador 

Claudio Castro por mais essa 
parceria. O governo vinha 
trabalhando para acabar 
com esse elefante branco, 
que estava estacionado no 
bairro do Vila Três. Agora, 
nossa população vai ga-
nhar um espaço digno para 
atendimento médico. E, em 
breve, teremos um novo 
pronto-socorro, com 200 

leitos”, anunciou o prefeito.
O governador falou da 

importância dos projetos 
que a Prefeitura de São Gon-
çalo tem levado ao governo 
do Estado.

“Queria agradecer muito 
os bons projetos que vocês 
têm levado para o Estado 
apoiar. Não adianta o Estado 
ter recursos se a prefeitura 

não tiver projetos. E quando 
o secretário Douglas, com 
sua equipe, e o senhor, com 
seu incentivo, levam os bons 
projetos para o Estado, a 
gente consegue fazer com 
que os bons projetos virem 
excelentes realidades, como 
a policlínica e o centro de 
imagem”, disse o governador 
Cláudio Castro.

Governador e prefeito vistoriam obras de unidade Alcântara, no Vila Três

Saúde da mulher é necessidade
Por professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

Em homenagem ao dia 8, dia 
Internacional da Mulher, a 
Coluna Saúde deste domingo 
aborda a saúde da mulher, 
uma vez que os princípios e 
diretrizes nos diversos seto-
res da sociedade , refletem 
diretamente na  saúde da 
mulher, contribuindo para a 
garantia dos direitos humanos 
das mulheres e a reduzindo a 
morbimortalidade por causas 
preveníveis e evitáveis.

O Ministério da Saúde con-
sidera  que a saúde da mulher 
é uma prioridade tendo o 
governo criado o documento 
“Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher 
– Princípios e Diretrizes”, em 
parceria com diversos setores 
da sociedade

As mulheres representam a 
maioria da população brasilei-
ra e são as principais usuárias 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para o seu próprio aten-
dimento, mas, principalmente 
acompanhando suas crianças 
e outros membros de sua 
família. São muitas vezes cui-
dadoras, não só de crianças e 
outros membros da família, 
mas também de pessoas da 
vizinhança e da própria co-
munidade.

Para uma vida saudável a 
mulher tem que estar atenta 
não só na saúde das pessoas 
que a rodeiam, mas também 
na sua própria saúde.

A atividade física, o lazer, 
uma boa alimentação, além 
de horas de sono, são metas a 
serem alcançadas. 

 A sobrecarga com as res-
ponsabilidades dentro e fora 
de casa, com o trabalho ex-
terno e o trabalho doméstico, 
além das inúmeras atribuições 

inerentes a nós mulheres, mui-
tas vezes podem comprometer 
a qualidade de vida.  Existe 
ainda a influência das variáveis 
como a raça, a etnia e a situa-
ção social 

 As mulheres, porém, vivem 

mais do que os homens, ape-
sar de adoecerem com mais 
frequência.

 A vulnerabilidade feminina 
frente a certas doenças podem 
agravar o estado de saúde, 
mas a magnitude da gravi-

dez e a responsabilidade de 
tomar conta de sua prole, faz 
a mulher renunciar a muitas 
coisas, porém não pode deixar 
de tomar conta de sua saúde, 
para que possa estar presente 
com sua família.

A prevenção de uma série 
de doenças deve ser feita para 
que o diagnóstico precoce 
favorece o tratamento, evi-
tando problemas mais sérios, 
seja doenças sexualmente 
transmissíveis, vulvovaginites, 

gravidez indesejada, câncer de 
mama, dentre uma série de 
doenças que possam ter uma 
orientação médica para o tra-
tamento eficaz, ou a prevenção 
específica.

Outro dado muito impor-
tante é a conscientização de 
todos contra a violência contra 
a mulher. Os casos de violência 
merecem toda a atenção e de-
vem ter prioridade para a pre-
venção de futuras agressões.

No mês do Dia Interna-
cional da Mulher devemos 
vangloriar todas as mulheres 
que se sacrificam para estar 
com seus filhos, com seus 
pais, com seus companheiros, 
muitas vezes deixando de lado 
seus sonhos.

O mais importante é o pen-
samento que as mulheres 
podem, devem e, com cer-
teza, tendo como exemplo  
outras mulheres extraordi-
nárias na trajetória de nossas 
vidas, seguir em frente, po-
derosas, saudáveis e com um 
futuro glorioso na arte de ser 
mulher.

Pixabay

Além de cuidados com a saúde, é importante a conscientização sobre a violência contra a mulher, responsável pela organização e equilíbrio das famílias

 Julio Diniz / Prefeitura de São Gonçalo

Autoridades vistoriaram as obras no local que vai oferecer consultas e exames de imagem para a população

Reprodução do Instagram

Ação começou em novembro de 2021 e será realizada permanentemente

* Selma Sabrá é co-autora do volu-
me 2 do  livro “ Mulheres Extraor-
dinárias”, lançado na última segun-
da-feira, 7 de março, e co-autora 
do livro “Cuidado e Solidariedade”,  
lançado no dia 9 de março

Atividade física, 
o lazer, uma boa 
alimentação, 
além de horas de 
sono são metas a 
serem alcançadas
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Projeto Ecoarte no Caminho de Darwin terá quatro semanas de atividades

Arte e ecologia unidas 
no Engenho do Mato

Para incentivar a difusão dos 
bens e serviços culturais da 
região do Circuito Turístico 
Charles Darwin, no Enge-
nho do Mato, em Niterói, o 
Projeto Ecoarte no Caminho 
Darwin une arte e ecologia, 
de forma inclusiva e demo-
crática. Tombado como pa-
trimônio cultural imaterial 
do município, o Caminho 
Darwin é uma das trilhas 
do Parque Estadual da Serra 
da Tiririca que recebeu esse 
nome devido a passagem 
do naturalista inglês Charles 
Darwin, em 1832.

Para a idealizadora do 
projeto, Bruna Galassi, a ideia 
é levar de forma leve, lúdica e 
divertida as pessoas a

refletirem sobre a relação 
com a natureza.

“Todos nós somos co-res-

ponsáveis pelo que geramos, 
estamos todos conectados e 
integrados. A transformação 
cultural que queremos não 
é apenas de uma educação 
pela

arte, mas também de uma 
educação para a arte. Essa 
multiplicidade que hoje vi-
venciamos, nos conecta de 
diversas formas e nos possi-
bilita a redescobrir novas

formas de aprender, e de 
aprender a ensinar”, comenta 
ela.

 Nos próximos meses, 
serão realizadas quatro sema-
nas de educação ambiental e 
festejos culturais no Parque 
Rural de Niterói. Serão ofere-
cidas peças de teatro, oficinas 
de arte e educação ambiental, 
gincanas e exposições que 
valorizem a cultura local, 

como a Exposição Fotográfica 
Comunitária - Culturas e Tra-
dições do Engenho do Mato e 
a I Mostra de Artesanato do 
Caminho Darwin. As visitas 
serão guiadas por condutores 
locais pela trilha do Caminho 
Darwin com as escolas pú-
blicas da região, com parada 
no centro de visitantes do 
Parque Estadual da Serra da 
Tiririca, além das trilhas para 
cadeirante com o grupo Mon-
tanha em Movimento. 

Os eventos acontecerão 
na Semana da Passagem de 
Charles Darwin em Niterói (4 
a 8 de abril); Semana Mundial 
do Meio Ambiente (6 a 10 
de junho); Semana do Patri-
mônio Cultural (15 a 19 de 
agosto) e Semana da Ciência 
e Tecnologia de Niterói (17 a 
21 de outubro).

Divulgação

Oficinas de teatro estão na programação do evento, que será realizado em quatro datas comemorativas este ano

Ecotur vai à trilha dos 
Platôs no dia 21
A Niterói Empresa de Lazer e 
Turismo (Neltur) está parti-
cipando do evento “Desafio 
Solar Brasil (DSB) com mon-
tagem de palco, tendas, som, 
um CAT (Centro de Atendi-
mento Turístico), além de 
tour com os participantes até 
a trilha do Platô, no Parque da 
Cidade. As atividades ocorre-
rão de 16 e 22 deste mês, na 
enseada de São Francisco, na 
altura da Praça do Rádioa-
mador.

O evento Desafio Solar 
Brasil (DSB), que traz para 
Niterói uma competição de 
barcos movidos a energia 
solar, é realizado pela Pre-
feitura de Niterói e o Núcleo 
Interdisciplinar para o Desen-
volvimento Social (NIDES) da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ).O programa  
é mais uma etapa do Desafio 
Solar Brasil (DSB), projeto 
de extensão da UFRJ, que 
reúne estudantes, técnicos 
e professores em equipes de 

todo o país, a bordo dos seus 
protótipos de embarcações 
movidas a energia solar.

A estrutura da Neltur 
funcionará todos os dias da 
competição, das 9h às 17h, 
com turismólogos Gustavo 
D’Ippólito, Renato Lima e 
Marcos Miklos e estagiários 
se revezando e distribuindo 
material especializado sobre 
a cidade, como a revista Nite-
rói Experimente e propagação 
de dois roteiros turísticos: 
“Niterói em 3 dias” e o “Orla 
Niemeyer”.

Quem for ao evento no dia 
19, poderá se inscrever, no 
CAT da Neltur, para participar 
de um EcoTur no dia 21, sain-
do da Praça do Rádioamador 
indo até a trilha dos Platôs, no 
Parque da Cidade. Este Eco-
Tur será realizado por duas 
vans que levarão grupos for-
mados por até 20 pessoas, às 
9h e 11h. Ao final do passeio 
as vans retornarão  ao ponto 
de partida.

Alerj: Lagoa 
de Jaconé é 
vistoriada por 
comissão
A Comissão de Defesa do 
Meio Ambiente da Alerj 
(CDMA) vai acionar o Inea 
e a Prefeitura de Saquarema 
para pedir providências em 
relação às condições do Ca-
nal Salgado, onde técnicos da 
CDMA realizaram uma visto-
ria na última semana, após 
receberem denúncias sobre 
irregularidades na região.

De acordo com os técni-
cos da Comissão, com 6 km 
de extensão, o Canal Salgado 
deveria cumprir a função de 
renovar as águas da Lagoa de 
Jaconé, mas, devido ao seu 
assoreamento e o despejo de 
esgoto in natura, o equilíbrio 
do ecossistema lagunar tem 
sido comprometido.

A vistoria foi acompanha-
da por  representantes de 
movimentos que trabalham 
pela preservação do meio 
ambiente em Saquarema, 
como SOS Jaconé,  Conselho 
Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável,  Museu dos Conheci-
mentos Gerais em Jaconé, 
Associação de Moradores e 
Amigos de Jaconé, Conselho 
Comunitário de Segurança 
em Saquarema, Movimento 
Muda Jaconé, SOS Canal 
Salgado, Associação de Pes-
cadores de Jaconé,  Saqua In 
Brazil, Subcomitê da Lagoa 
de Saquarema e Pastoral da 
Ecologia Integral da Arqui-
diocese de Niterói.

Essa foi a segunda visita 
dos técnicos a Saquarema 
em duas semanas. Em 24 de 
fevereiro, a CDMA vistoriou 
as Estações de Tratamento 
de Esgoto (ETEs) operadas 
pela concessionária Águas 
de Juturnaíba.

Divulgação

Passeio acontecerá durante a realização do evento Desafio Solar Brasil
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Botafogo 
pega Audax 
para garantir 
3º lugar

Disputando 
com o Vas-
co a terceira 
posição do 
Campeona-
to Carioca, o 

Botafogo entra em campo 
neste domingo, às 16 horas, 
para medir forças com o Au-
dax, em Angra dos Reis (RJ), 
pela última rodada da fase 
de classificação. Embalado 
pela goleada de 5 a 0 sobre 
o Volta Redonda, o Glorioso 
leva vantagem no saldo de 
gols sobre os vascaínos (8 
a 5).

A terceira posição não 
dá nenhuma vantagem ao 
Glorioso, que tem 19 pontos 
e não pega mais o segundo 
colocado Flamengo, que 
tem quatro pontos a mais. 
Entretanto faz o time chegar 
com moral para as semifi-
nais. O técnico Lúcio Flávio 
entende que é importante 
repetir uma boa atuação 
diante do Audax.

“Temos que mostrar um 
jogo equilibrado e organiza-
do para chegarmos bem nas 
semifinais. Sabemos que 
estamos trabalhando para 
evoluirmos e os jogadores 
estão satisfeitos com isso e 
entendendo esta necessida-
de”, disse o treinador.

Lúcio Flávio não an-
tecipou a escalação que 
pretende mandar a campo. 
Mas não poderá contar com 
o zagueiro Kanu, suspenso 
por acúmulo de cartões 
amarelos. Assim, Lucas Me-
zenga deve assumir a posi-
ção. O treinador deve pre-
servar o atacante Matheus 
Nascimento, pendurado 
com dois cartões.

Pressionado após eliminação na Copa do Brasil, time busca recuperação

Vasco recebe o Resende 
pelo Campeonato Carioca

O Vasco vem de 
dois resultados 
frustrantes para 
sua torcida. Após 
perder para o 
Flamengo uma 
semana atrás, o 

Cruz-maltino foi eliminado 
da Copa do Brasil ao cair nos 
pênaltis para o Juazeirense-BA 
na última quarta-feira. Neste 
domingo, a equipe tenta virar 
a página diante do Resende, 
em São Januário, pela última 
rodada da Taça Guanabara. O 
confronto está marcado para 
às 16 horas (de Brasília).

A equipe de Zé Ricardo vai 
focar agora nas semifinais do 
Carioca. Em quarto lugar na 
tabela, o time se garantiu na 
próxima fase, mas ainda pode 

ganhar uma posição, o que 
determinará seu adversário. Se 
mantiver a quarta colocação, 
o Vasco vai enfrentar o líder 
Fluminense, mas se terminar 
em terceiro, pegará o vice-
-campeão Flamengo.

Com 19 pontos, Botafogo 
e Vasco aparecem em terceiro 
e quarto lugares na tabela de 
classificação, respectivamen-

te. Assim como o Cruz-mal-
tino, o Alvinegro encerra sua 
participação na fase classifi-
catória neste domingo, às 16 
horas, contra o Audax.

Para a partida deste do-
mingo, Zé Ricardo pode pou-
par alguns jogadores de olho 
nas semifinais. O meia Nenê 
é o principal candidato.

Se o Vasco não tem muito 
interesse neste confronto, o 
mesmo não se pode dizer do 
Resende. A equipe do Sul-Flu-
minense é a quinta colocada 
na tabela e briga por uma 
vaga na Taça Rio, torneio que 
reunirá os times classificados 
entre o quinto e oitavo luga-
res. Sete equipes ainda têm 
chances matemáticas de se 
classificar.

Rafael Ribeiro / Vasco

Técnico Zé Ricardo busca encontrar uma melhor formação do Vasco após eliminação precoce da Copa do Brasil

Caso permaneça 
na quarta 
posição, Vasco 
enfrentará o Flu 
na semifinal do 
Carioca-2022

Luiz Henrique deve 
encarar o Olimpia

Técnico diz que Fla 
depende de Arrasca

O Fluminense 
venceu o Olim-
pia, do Para-
guai, na última 
quarta-feira, no 
Rio, e se aproxi-

mou da fase de grupos da Taça 
Libertadores. No entanto, os 
tricolores terminaram a parti-
da com certa apreensão, após 
o atacante Luiz Henrique sair 
de campo lesionado.

O jogador recebeu uma en-
trada dura do lateral paraguaio 
Ivan Torres e não suportou as 
dores no tornozelo. A boa no-
tícia é que o exame de imagem 
não constatou nenhuma lesão 
no local.

Luiz Henrique já iniciou 
tratamento intensivo no tor-
nozelo. O objetivo da comissão 

O Flamengo 
está classifi-
cado para as 
semifinais do 
Campeonato 
Car ioca.  No 

entanto, as atuações rubro-
-negras não têm agradado a 
torcida.

A vitória contra o Vasco no 
último domingo, por exem-
plo, veio com gol aos 44 mi-
nutos do segundo tempo. O 
tento de Arrascaeta salvou 
mais uma atuação abaixo do 
normal dos rubro-negros.

O uruguaio vem sendo o 
principal destaque do Fla-
mengo na temporada. Tanto 
que o técnico Paulo Sousa 
admitiu que o time precisa ser 
menos dependente do meia.

técnica é poder contar com o 
atacante no confronto da volta 
contra o Olimpia, na próxima 
quarta-feira, em Assunção.

Apoio - Campeão de forma 
antecipada da Taça Guana-
bara e com um pé na fase de 
grupos da Libertadores, o Flu 
vive uma lua de mel com a tor-
cida. O lateral Lucas Calegari 
creditou o apoio vindo da ar-
quibancada ao bom momento 
do time.

“Eu vivo o Fluminense há 
muito tempo e isso me fez 
conhecer a história, e sempre 
que eu entro em campo, tento 
representar da melhor forma 
possível. O carinho da torcida 
é incrível, nos ajuda muito”, 
afirmou.

“É um jogador astronômi-
co, que tem a capacidade de 
ligar o jogo, de ligar espaços 
e alimentar nosso ataque. Ao 
mesmo tempo, tem a capaci-
dade de fazer a diferença com 
gols em momentos determi-
nantes. Sem dúvidas, a equipe 
tem que ser cada vez menos 
dependente do individual e 
ter mais capacidade de resol-
ver as complexidades que os 
adversários criam e traduzir 
em gols e vitórias. Mas, sem 
dúvidas, esses jogadores fa-
zem diferença e é bom termos 
eles do nosso lado”, disse.

Arrascaeta pode ser desfal-
que na semifinal do Carioca. 
Isso porque o uruguaio deve 
ser convocado para as Elimi-
natórias.


