
Prefeitura do Rio anuncia 
a reforma de 101 Cieps

Unidades da rede que foram municipalizadas vão passar por obras de melhorias estruturais até 2024

INVESTIMENTO DE MAIS DE R$ 50 MILHÕES

Neste domingo (20) a Coordena-
doria de Políticas e Direitos das 
Mulheres vai promover uma aula 
gratuita de alongamento e pilates 
no pátio do Caminho Niemeyer, no 
Centro, às 9h. A ação faz parte do 
eixo Maternar e Bem-estar que tem 
por objetivo promover atividades de 
corpo, em comemoração ao Mês da 
Mulher. E as atividades não param 
por aí. Na próxima sexta (25), uma 
ação social, no Jardim São João, no 
Centro, vai disponibilizar diferentes 
serviços da Educação e de parceiros 
na iniciativa, como informações so-
bre o direito das mulheres, vagas de 
emprego, emissão de documentos, 
cadastro de benefícios, atividades 
culturais, entre outros.
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Domingo tem 
atividade para 
as mulheres

Pavimentação 
avança em 
São Gonçalo 
A Estrada São Pedro, em Vista 
Alegre, acabou de ser recapeada 
e começou a receber nesta sema-
na a marcação para a pintura de 
sinalização. Ao todo, 2,1 quilôme-
tros de via Foram recuperadas, do 
CRAS de Vista Alegre até a UPA do 
bairro Pacheco, às margens da RJ-
104, através de convênio entre a 
Prefeitura de São Gonçalo e o Go-
verno do Estado.
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 Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Estrada São Pedro, no bairro Vista Alegre, é uma das muitas ruas beneficiadas

ESPORTES

Zagueiro vira 
desfalque antes 
de estrear
Apresentado na última quinta-
-feira, o zagueiro Pablo lesionou 
o joelho durante treino e data da 
estreia pelo Fla fica indefinida.

Zagueiro Pablo foi o terceiro reforço contratado pelo Flamengo para a temporada

Fluminense 
volta aos treinos 
de olho na semi

PÁG. 8

Diversão 
todas as 
idades
Neste domingo, o grupo 
Violúdio encerra o “Festi-
val pras bandas de cá”,  às 
17 horas, com o show “Rock 
para Brincar”, na Sala Nel-
son Pereira dos Santos, em 
São Domingos, Niterói.
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CULTURA

Divulgação

O show é interativo: a cada música, 
um repertório brincadeiras

MPF move ação contra censura
Pedido de liminar tenta liberar exibição de filme com cena que está gerando polêmica
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Icaraí tem feira 
para adotar pet 
neste domingo
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Gilvan de Souza / Flamengo

Reconstrução 
da mama, um 
direito da mulher
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SUA
SAÚDE

Neste domingo (20), a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres traz a segunda edição do projeto Mulher em Movimento

OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Consórcio: uma 
alternativa para 
a casa própria
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Conleste aposta 
em evento 
tecnológico

PANORAMA\PÁG. 2

www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.572  |  R$ 2,00

Niterói, sábado,19, domingo, 20 e segunda-feira, 21 de março de 2022
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline



Cidades2 ofluminense.com.br Sábado, 19, domingo, 20 e segunda-feira, 21/3/2022

CARTA DO LEITOR

Calor insuportável
Estamos no finalzinho do verão, mas parece que a estação 
não quer ir embora de jeito nenhum. O calor está insupor-
tável. Para agravar a situação, aqui em Niterói há ônibus 
que não têm ar condicionado e resta aos passageiros 
sofrem na secura. Deveríamos ter o mínimo de conforto.
Aline Saldanha

Assim não dá!
Assim não dá! A guerra na Ucrânia fez a gasolina nos pos-
tos de combustíveis aqui de Niterói subirem ainda mais. 
Você abastece com R$ 50 e o carro nem sai da reserva. Aí 
o governo tenta segurar o preço e vem a Justiça dizer que 
não pode porque é ano eleitoral.  Assim não dá. Querem 
que o país quebre de vez e que a população morra de fome, 
porque o preço de tudo também vai acabar subindo.
Igor Canuto
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Edição de sábado à segunda-feira

Alguns conseguiram descontos de 90% para quitar suas dívidas

Procon-RJ atendeu mais 
de 1.000 consumidores

No mutirão de renegociação 
de dívidas com as instituições 
financeiras que aconteceu 
durante a semana o Procon 
Estadual do Rio de Janeiro 
atendeu 1.078 consumidores. 
No evento, os consumidores 
tiveram a oportunidade de 
negociar débitos de cartão de 
crédito, empréstimo pessoal, 
conta corrente, habitação e 
também oriundos de finan-
ciamento de veículos. Das 
negociações realizadas, 76% 
delas foram finalizadas em 
acordo. 

Um dos consumidores 
atendidos durante o evento 
estava com as faturas de dois 
cartões de crédito atrasadas 
há um tempo. Problemas fi-
nanceiros impediram este ci-
dadão de honrar os pagamen-
tos e com o passar do tempo, 
a dívida ficou impossível de 
pagar, segundo ele. O débito 
que estava em quase R$ 190 
mil foi negociado com 99% de 
desconto. O endividado saiu 
do mutirão com um acordo 
para quitar a dívida por cerca 
de R$ 188,00. 

Já um outro cidadão con-
traiu um financiamento para 
pagar a faculdade, porém 
com a pandemia, ficou de-
sempregado, não conseguiu 
mais quitar as parcelas e ain-
da entrou no cheque especial. 

O débito de cerca de R$ 6 mil 
caiu para R$ 1.807 parcelado 
em 40 vezes. 

“Os consumidores en-
cheram o atendimento do 
Procon-RJ durante o mutirão. 
É um reflexo de que temos 
uma parte considerável da 
população com problemas 
financeiros e querem sanar 
os débitos. Foi gratificante 
ver as pessoas saindo da sede 
com acordos celebrados, 
sorriso no rosto e aliviadas, 
que enfim conseguiram qui-
tar as dívidas”, disse um re-
presentante do Procon-RJ.  
Participaram do mutirão os 

bancos: Itaú, Santander, Bra-
desco, Caixa Econômica, Ban-
co do Brasil, BMG e Banco 
Pan. Os consumidores que 
não puderem participar do 
evento do Procon-RJ, poderão 
negociar as dívidas bancárias 
através do mutirão da Febra-
ban que acontecerá durante 
todo o mês de março através 
da plataforma www.consumi-
dor.gov.br. A autarquia está 
apoiando o evento e dispo-
nibilizou computadores em 
sua sede para os endividados 
que não possuem acesso  
à internet e desejam se ins-
crever.

Divulgação

Mutirão de renegociação de dívidas foi feito em parceria com várias empresas

Congresso 
terá vários 
palestrantes 
do Rio
O Congresso de Operações 
Policiais – COP Internacional, 
sediado pelo segundo ano 
em Florianópolis, acaba de 
disponibilizar o detalhamento 
da sua programação de pales-
tras, a serem realizadas entre 
os dias 22 e 24 de março na 
capital catarinense. Com mais 
de 40 apresentações previstas, 
além de uma feira paralela 
que conta com cerca de 100 
empresas atuantes dos seg-
mentos de tecnologia, tático, 
outdoor e bélico, o evento já é 
considerado o maior do setor 
da segurança pública e defesa 
do país. Palestras de autorida-
des e grandes líderes de forças 
especiais no Rio de Janeiro 
fazem parte da programação, 
entre eles o tenente coronel 
Uirá, comandante do Bope, 
Fabricio Oliveira, delegado 
coordenador da Core, o juiz 
Alexandre Abrahão, presiden-
te do Tribunal do Juri – RJ e Al-
lan Turnowski, secretário geral 
de Polícia Civil do Estado.

Nomes nacionais também 
estarão presentes, como o 
ministro das Comunicações 
Fábio Farias, que fará a pa-
lestra de abertura, abordando 
os impactos da tecnologia 5G 
para a segurança pública e o 
coronel Carlos Paim, secre-
tário nacional de Segurança 
Pública.

POR JEFFERSON LEMOS

Sem dinheiro, 
sem justiça
Ações para a concessão de be-
nefícios por incapacidade, como 
o Benefício de Prestação Con-
tinuada (BCP), estão paradas 
em todo país por falta de verba 
para o pagamento de perícias 
judiciais. A Defensoria Pública 
da União (DPU) alertou sobre 
a questão em ofício enviado 
ao Conselho da Justiça Federal 
(CJF). O documento pede infor-
mações sobre os pagamentos de 
honorários periciais em proces-
sos judiciais contra o Instituto 
Nacional da Seguridade Social 
(INSS). No documento, a DPU 
relata que a Justiça Federal, 
por falta de orçamento, vem 
requerendo o adiantamento do 
pagamento das perícias, mesmo 
quando o beneficiário é de baixa 
renda. A defensora pública fede-
ral e coordenadora da Câmara 
de Coordenação e Revisão Pre-
videnciária da DPU, Fernanda 
Hahn, destaca que, por atender 
a população de baixa renda, 
a Defensoria enfrenta dificul-
dades com assistidos que não 
têm condições de desembolsar 
valores para perícias. 

Casimiro, capital do cavalo

A Alerj aprovou durante a 
semana o PL 4624/2021, do 
deputado Jair Bittencourt 
(PP), que declara o muni-
cípio de Casimiro de Abreu 
como a ¨Capital Estadual 

Divulgação

do Cavalo¨. Durante a pan-
demia, o município foi o 
que mais realizou eventos 
equestres no Estado do Rio, 
inclusive, de abrangência 
nacional, reunindo cria-
dores de diversas regiões 
do país, fomentando o tu-
rismo e gerando emprego e 
renda que dinamizaram a 
economia local. ¨Casimiro 
de Abreu foi o segundo mu-
nicípio do país que mais 
realizou eventos equestres 
na pandemia. Esse título 
vai estimular ainda mais a 
organização desses eventos 
na cidade, movimentando 
o setor hoteleiro, restau-
rantes e todos os negócios 
que se beneficiam com a 
chegada de turistas, o que 
é essencial nesse momento 
de retomada econômica¨, 
ressaltou  Bittencourt. 

As mulheres 
e a tecnologia
Nesta segunda (21), às 10h, o 
Crea-RJ realiza debate online 
com o tema “Desafios: Mulher 
na área tecnológica”. Partici-
pam da live Carmem Petraglia, 
diretora financeira e coordena-
dora do Programa Mulher do 
Crea-RJ; Aliciane Peixoto, en-
genheira ambiental, integrante 
do Conselho dos Engenheiros 
Sem Fronteiras; Edna Calhei-
ros, professora e presidente do 
Conselho Estadual dos Direitos 
das Mulheres (Cedim-RJ); Giu-
celia Figueiredo, engenheira 
agrônoma e diretora da Mútua 
Nacional; e Mônica Francisco, 
deputada Estadual e cientista 
social, responsável pela inclu-
são do projeto “Engenheiras do 
Futuro” no orçamento do esta-
do. live “Desafios: Mulher na 
área tecnológica” será realizada 
pelo canal WebTV do Crea-RJ. 

Educação: plano 
tem que ser viável

Grita Baixada será 
homenageado

O Plano Nacional de Educa-
ção que está sendo elabora-
do pela Conae 2022, precisa 
ter, antes de tudo, objetivos 
viáveis de serem executadas 
e que realmente atendam às 
demandas da sociedade. A 
opinião é do ex-secretário de 
Educação, Comte Bittencourt, 
que participou, nesta semana 
da etapa intermunicipal do 
Conselho, realizada em Ma-
caé, Norte Fluminense .
“O Planejamento de Edu-
cação para os próximos dez 
anos, necessariamente, pre-
cisa ser exequível, só assim 
poderemos buscar garantir 
que será colocado em prática, 
nas várias instâncias: muni-
cipal, estadual e federal. Sem 
dúvida, às dificuldades em 
relação à universalização da 
educação continuam sendo 
o nosso maior desafio e que 
ficaram ainda mais evidentes 
com a pandemia da Covid 19. 
Por isso, mais do que nunca é 
essencial tratarmos a Educa-
ção como política de Estado e 
não de governo”, disse Comte. 

O Fórum Grita Baixada (FGB), 
movimento social constituído 
por uma rede de organizações 
e pessoas da sociedade civil 
articuladas em prol de inicia-
tivas voltadas à promoção dos 
direitos humanos, da justiça e 
de uma política de segurança 
pública cidadã para a Baixada 
Fluminense, receberá a mais 
alta honraria do Estado, a 
Medalha Tiradentes. O Projeto 
de Resolução que concede 
a medalha à entidade, dos 
deputados Waldeck Carneiro 
(PSB) e André Ceciliano (PT), 
foi votado e aprovado nesta 
semana pela Alerj. O Fórum 
Grita Baixada nasceu em 2012 
como um espaço de diálogo, 
formação e incentivo à or-
ganização, articulação e mo-
bilização, especialmente no 
tocante à letalidade violenta. 

Conleste aposta na tecnologia

O maior evento de tecnolo-
gia do Conleste (Consórcio 
Intermunicipal de Desen-
volvimento da Região Leste 
Fluminense) será realizado 
na quarta (23), das 8h30 às 
18h, no Hotel Sesc Alpina, 
em Teresópolis. Com o tema 
‘Mercado de Trabalho do 
Futuro, Presente!’, o ‘Con-
lestech Terê’ é o primeiro 
de quatro eventos de base 
tecnológica que acontece-
rão ao longo deste ano. O 

Divulgação

programa é promovido em 
parceria com o Sebrae-RJ, 
a Agência de Inovação da 
UFF e as prefeituras con-
sorciadas. O encontro terá 
entrada gratuita, mediante 
inscrição, e será transmitido 
ao vivo pela TV Conleste, 
no YouTube. O evento con-
tará com palestras, painéis 
com debates, exposição do 
ecossistema de inovação re-
gional e sessão de negócios 
para startups. 

Panorama RJPanorama RJ

A Câmara de Niterói analisa 
o PL nº 236/2021, da verea-
dora Walkíria Nictheroy, 
que autoriza o governo a 
realizar pagamentos de 
aluguel social para vítimas 
de violação dos direitos 
humanos por agentes do 
Estado. Audiência pública 
sobre o tema acontecerá na 
terça-feira (22), 17h30, no 
Plenário Brígido Tinoco. A 

lista de violação inclui ho-
micídio, tortura, lesão cor-
poral, ameaça, intimidação, 
difamação, prisão ilegal e 
arbitrária, falsa acusação, 
retaliações de natureza po-
lítica, religiosa, econômica, 
cultural, de origem, etnia, 
gênero, orientação sexual, 
cor, raça e idade e também 
violação do domicílio sem 
ordem judicial. 

Aluguel social para vítimas
Divulgação/Barauna

Também aprovado na Alerj 
durante a semana, o Projeto 
de Lei visando a criação do 
Observatório do feminicídio 
agora foi para a sanção do 
governador. De autoria da 
deputada estadual Zeidan 
(PT) a ideia é reunir infor-
mações e analisar dados do 
feminicídio no estado do 
Rio de Janeiro, sem esquecer 
de integrar as informações 

entre os órgãos que denun-
ciam, investigam, julgam 
e acolhem sobreviventes e 
familiares. “Foi uma vitória 
no mês da Mulher que é tão 
significativo nessa nossa 
luta contra o feminicídio. 
Os dados são alarmantes e 
só em janeiro contamos 11 
mulheres assassinadas por 
seus companheiros”, lem-
brou Zeidan. 

Observatório do feminicídio
Divulgação
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Com investimento de mais de R$ 50 milhões, 101 unidades da rede vão passar por obras de melhorias

Prefeitura vai reformar Cieps
No ano em que se comemora 
o centenário de Darcy Ribeiro 
e Leonel Brizola, dois nomes 
que deixaram um legado para 
a Educação, a Prefeitura do 
Rio vai presentear os cariocas 
com a revitalização de um 
dos maiores bens públicos 
da cidade: os Cieps. Na ma-
nhã desta sexta-feira (18), o 
prefeito Eduardo Paes, acom-
panhado do secretário de 
Educação, Renan Ferreirinha, 
e do presidente da Rio-Urbe, 
Rafael Salgueiro, lançou o 
Programa de Revitalização 
dos Cieps, durante evento 
no Ciep Presidente Tancredo 
Neves. A unidade no bair-
ro do Catete foi a primeira 
entregue na década de 1980 
e também será a primeira 
contemplada no programa.

“O Brizola faria 100 anos 
em 2022 e sempre acreditou 
na Educação. Ele pegou um 
grande educador, o Darcy 
Ribeiro, e criou os CiepS. A 
mudança está na Educação 
e o Ciep é a materialização 
desse sonho de mudança. 
Essa cerimônia é a largada 
para dar melhores condições 
ao que já está funcionando”, 
afirmou o prefeito do Rio.

O programa irá oferecer 
melhorias significativas aos 
101 Cieps da rede municipal 
de educação, que atendem a 
mais de 67.700 alunos. Serão 

investidos mais de R$ 50 
milhões em reformas, com o 
objetivo de recuperar cober-

turas, calhas, revisão das ins-
talações elétricas e pintura da 
fachada. Tudo para deixar as 

unidades cada vez mais con-
fortáveis para seus alunos.  O 
plano de revitalização será 

concluído até 2024.
A Rio-Urbe fará a licitação 

para as obras. A grandeza do 
projeto original dos Cieps 
também está em sua arqui-
tetura, projetada pelo mestre 
Oscar Niemeyer. Dessa ma-
neira, as reformas exigem o 
máximo de cuidado na sua 
realização.

“Essas obras são necessá-
rias. A recuperação elétrica e 
as pinturas de fachada, por 
exemplo, já dão novos ares 
aos Cieps que precisam ser 
preservados e valorizados”, 
disse Rafael Salgueiro, presi-
dente da Rio-Urbe.

Os Centros Integrados de 
Educação Pública (Cieps), 
criados por Darcy Ribeiro no 
governo de Leonel Brizola, 
são considerados até hoje um 
dos projetos educacionais 
mais importantes do país, 
inserindo a demanda pela 
oferta de ensino integral na 
agenda política educacional 
nacional. Inaugurados na dé-

cada de 1980, os Cieps foram 
desenvolvidos para ampliar o 
olhar do atendimento nas es-
colas, indo além do cognitivo, 
e atuando também na parte 
socioemocional e demandas 
sociais, focados principal-
mente em atender crianças 
em situação de maior vulne-
rabilidade.

O modelo de ensino inte-
gral faz parte do planejamen-
to estratégico da Secretaria 
Municipal de Educação, que 
tem a meta de oferecer o 
ensino integral para 50% da 
rede até 2024. A valorização 
e os investimentos na ma-
nutenção das unidades dos 
Cieps é uma inspiração para 
a rede de ensino como um 
todo.

“As sementes dos Cieps 
foram plantadas há mais 
de 40 anos, mas colhemos 
os frutos até hoje. Olhar a 
criança em todas as suas 
dimensões não é uma ação 
restrita só aos Cieps, mas à 
nossa proposta de atuação 
em rede como um todo. A 
ampliação do ensino integral 
vem acontecendo na cidade 
e é uma das principais metas 
do nosso planejamento es-
tratégico. Queremos chegar a 
50% da nossa rede com oferta 
de ensino integral até 2024”, 
declarou o secretário de Edu-
cação, Renan Ferreirinha.

O plano de 
revitalização 
anunciado pelo 
prefeito do Rio 
será concluído 
até 2024

Beth Santos/Prefeitura do rio

Eduardo Paes lançou o Programa de Revitalização dos Cieps durante evento no Ciep Presidente Tancredo Neves

MPF move ação para 
suspender censura
O Ministério Público Federal 
(MPF) ingressou com ação 
civil pública com pedido de 
liminar, para suspender a cen-
sura ao filme “Como se tornar 
o pior aluno da escola”. O 
MPF pede a imediata suspen-
são dos efeitos do Despacho 
625/2022 do Departamento 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (DPDC) da Secretaria 
Nacional do Consumidor (Se-
nacon), órgão do Ministério 
da Justiça e Segurança Públi-
ca, declarando sua nulidade.  

Para o MPF, o ato do Minis-
tério da Justiça configura cen-
sura ao impedir a coletividade 
de consumidores de exercer 
sua autonomia de escolha, 
para consumo próprio, de 
obra artística cinematográfica 
sem interferência do Poder 
Público. “O objetivo dessa 
ação é corrigir uma violação 
à liberdade de expressão artís-
tica”, declara o procurador da 
República Claudio Gheventer.

Em outubro de 2017, foi 
lançado o filme “Como se 
tornar o pior aluno da esco-
la”, que, segundo a Netflix, é 
classificado como uma co-
média brasileira, dirigida por 
Fabrício Bittar, sobre roteiro 
de autoria de Danilo Gentili, 
Fabrício Bittar e André Cata-
rinacho. Na ocasião, a obra 
foi classificada, pelo próprio 
Ministério da Justiça, como 
apropriada para adultos e 
adolescentes a partir de 14 
anos. Entretanto, recente-
mente, o filme passou a ser 
objeto de questionamentos 
nas redes sociais, em razão de 
uma cena específica, em que 
os dois protagonistas adoles-
centes são constrangidos por 
um adulto a praticarem-lhe 
atos de masturbação. “Ainda 
que possa ser considerada 
repulsiva e de extremo mau 
gosto, a referida cena não faz 
apologia ou incitação à pedo-
filia”, argumenta o MPF.

Vagas para cursos 
de capacitação
Para auxiliar a juventude 
carioca na busca de oportu-
nidade de trabalho e desen-
volvimento das competên-
cias profissionais, a Secre-
taria Especial da Juventude 
Carioca (JUVRio) está com 
inscrições abertas em diver-
sos cursos do seu programa 
de empregabilidade, o Em-
prega JUV. No total, são 320 
vagas disponíveis nas áreas 
de Publicidade, Marketing, 
Tecnologia e Gestão Pes-
soal, com oportunidades 
de ensino presencial e a 
distância para jovens de 14 
a 29 anos. Desde que foi lan-
çado, em 2021, o Emprega 
JUV já alcançou mais de 4 
mil jovens da cidade do Rio 
de Janeiro nas áreas de au-
diovisual, saúde, fotografia 
e coquetelaria. As inscrições 
para todas as formações do 
Emprega JUV serão rece-
bidas por meio dos links 
disponibilizados nas redes 
sociais da Secretaria da Ju-
ventude (@juvrio).

Neste sábado, das 9h 
às 14h, haverá também a 
possibilidade de inscri-

ção presencial nos cursos 
oferecidos pela secretaria 
neste momento. A primeira 
será durante a ação Assis-
tência em Movimento, da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, na praça 
da Vila Carioca, no canal do 
Anil. Já a segunda ocorrerá 
no programa Favela com 
Dignidade da Prefeitura do 
Rio, realizado por meio da 
Secretaria Especial de Ação 
Comunitária e que tem a 
participação de todas as de-
mais pastas do município. A 
comunidade Vila Progresso, 
na Vila Kennedy, vai receber 
o programa e JUVRio estará 
presente, no mesmo horá-
rio, realizando o cadastro 
nos cursos.

FestRio vai acontecer neste 
final de semana em Ipanema 
Festa organizada pela Fede-
ração Israelita do Estado do 
Rio de Janeiro (Fierj) ocor-
rerá neste domingo (20), na 
Praça Nossa Senhora da Paz, 
com patrocínio da Secreta-
ria Municipal de Governo e 
Integridade Pública (Segovi) 
e participação do RioSolida-
rio, promovendo, no local, 
arrecadação de itens de hi-
giene pessoal e limpeza para 
Petrópolis, além de projetos 
sociais. 

“Temos certeza de que a 
FestRio deste ano será me-
morável, porque há um am-
biente de congraçamento no 
retorno às festas de rua, logo 
depois de um período mui-
to pesaroso de pandemia. 
Faremos ainda um debate 

imperdível e que virá para 
contribuir com esclareci-
mentos sobre o Holocausto, 
acentuando a mensagem de 
respeito à diversidade, algo 
que percebemos essencial 
nos dias de hoje”, afirma o 
presidente da Fierj, Alberto 
David Klein.    

A tradicional festa judai-
ca, já está consolidada no 

calendário oficial carioca. “É 
um grande evento, que ocor-
rerá com programação cul-
tural das 10h às 17h. Haverá 
um palco central com shows, 
exibições de dança. Progra-
mação voltada às crianças, 
com muitos jogos e brinca-
deiras. Teremos Tenda Cul-
tural com palestras. O tema 
das mesas montadas pela 
organização é o debate sobre 
o Holocausto, que tem movi-
mentado amplas discussões 
na mídia e na sociedade. As 
mais de 60 barracas ofere-
cendo artesanato, comidas 
típicas e outras culinárias vão  
estar montadas das 10h às 
20h”, detalha Suzana Ben-
nesby, diretora de marketing 
da Fierj. 

Outras edições - A última 
FestRio presencial foi em 
2019. Até essa data, era reali-
zada em outubro. No ano de 
2020, não teve festa por causa 
da pandemia da Covid-19. 
Por isso, a Fierj antecipou 
para março a celebração, no 
ano passado (2021). Esse úl-
timo evento foi realizado de 
modo virtual.  

“Agora com a retomada da 
festa na rua, temos certeza 
de que faremos um evento 
muito alegre e reunindo a 
maioria das entidades fede-
radas do Rio de Janeiro (são 
62 ao todo)”, afirma Suzana 
Bennesby. Acompanhe ou-
tras informações do evento 
nas redes sociais @festrio e 
@fierj.

Evento promoverá, também, arrecadação de itens de limpeza para Petrópolis

Mercado 
alerta para 
golpe de 
estelionato
A rede de Supermercados 
Guanabara alerta que 
estelionatários estão se 
passando por profissio-
nais do departamento de 
Recursos Humanos da 
empresa. Eles pergun-
tam se o candidato tem 
antecedentes criminais, 
nome sem restrição no 
SPC, pedem que façam 
fotos de certificação e 
posteriormente mandam 
comparecer em deter-
minada loja da rede. A 
rede alerta que só soli-
cita documentação do 
candidato após o mesmo 
ter sido entrevistado e 
aprovado. A entrega é 
feita pessoalmente na loja 
indicada pelo recrutador 
e jamais por aplicativo de 
mensagem instantânea. 
Toda a comunicação com 
o candidato realizada 
por meio eletrônico é 
feita gratuitamente pelo 
domínio @supermerca-
dosguanabara.com.br.

Niterói sedia evento neste domingo no Caminho Niemeyer

Mulher em movimento traz 
alongamento e meditação
A Prefeitura de Niterói segue 
com atividades ao longo do 
mês em comemoração ao 
Mês da Mulher. Neste domin-
go (20), a Coordenadoria de 
Políticas e Direitos das Mu-
lheres traz a segunda edição 
do projeto Mulher em Movi-
mento. Para o dia, está pro-
gramada uma aula gratuita 
de alongamento e pilates no 
pátio do Caminho Niemeyer, 
no Centro, às 9h. 

A ação faz parte do eixo 
Maternar e Bem-estar que 
tem por objetivo promover 
atividades de corpo. “A lista 
de benefícios da prática de 
exercícios físicos é extensa e 
realizar atividades corporais 
ao ar livre é ainda mais pra-
zeroso, além de ser uma al-
ternativa para manter hábitos 
saudáveis durante toda a vida, 
sobretudo neste contexto 
de pandemia”, diz Fernanda 
Sixel, secretária de Políticas e 
Direitos das Mulheres. 

Já na próxima sexta (25), 
a Secretaria e a Fundação 

Municipal de Educação de 
Niterói promovem a EducA-
ção Mulheres. Entre 10h e 
14h, no Jardim São João, no 
Centro, serão disponibiliza-
dos diferentes serviços da 
Educação e de parceiros na 

iniciativa, como informações 
sobre o direito das mulheres, 
vagas de emprego, emissão 
de documentos, cadastro de 
benefícios, atividades cul-
turais, entre outros. Toda a 
programação é gratuita.

Divulgação

 Para o dia, está programada uma aula gratuita de alongamento e pilates

Organizadores 
têm expectativa 
de grande 
procura. 
Festa será no 
domingo

JUVRio está 
com inscrições 
abertas para 
diversos cursos 
do programa de 
empregabilidade
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Consórcio é mais uma opção de crédito 
para a compra de imóvel próprio

Richard Sonsol*

O consórcio de imóveis desponta 
como mais uma alternativa de 

financiamento para a compra 
da casa própria. Os números de-
monstram isso. No ano passado, 
o mercado financiou 887,04 mil 
imóveis e, deste total, 9,6% fo-
ram comprados com crédito do 
consórcio, segundo cálculo da 
Associação Brasileira de Admi-
nistração de Consórcios (Abac). 

Em 2021, 85,44 mil consorciados 
foram contemplados e tiveram 
à disposição R$ 15,73 bilhões 
em créditos, o que representa o 
maior volume de contemplados 
e de recursos disponibilizados 
em um mesmo ano na série his-
tórica do segmento, de acordo 
com a Abac.

A soma dos créditos contratados 
para a compra da casa própria 
via consórcio alcançou R$ 91,65 
bilhões de janeiro a dezembro 

do ano passado, o que re-
presentou um salto de R$ 
35 bilhões a mais 
se comparados ao 
resultado atingido 
em 2020, de R$ 
65,28 bilhões, o 
que confere desta-
que no ranking de 
créditos comer-
cializados.

O consórcio é re-
sultado da união 
de pessoas, físi-
cas ou jurídicas, 
em grupos, com o obje-
tivo de formar poupança 
para a aquisição de bens 
ou serviços. A organiza-
ção cabe a uma administrado-
ra de consórcios, autorizada e  
fiscalizada pelo Banco Central 
do Brasil. 

O Sistema de Consórcios 
comemora 60 anos este ano, 

mas foi na década de 
1990 que a modali-
dade chegou ao setor 
imobiliário no país. 
Com presença cada 
vez mais expressiva 
na aquisição de bens 
e serviços, o consór-
cio imobiliário é uma 
alternativa de crédito 
que vem conquistan-
do cada vez mais os 
consumidores. 

Contratar um consórcio é 
simples e existem várias op-
ções de créditos e parcelas. 
Todo mês, há um sorteio 

das assembleias realizadas pela 
administradora do grupo e, ao 
ser contemplado, o consumidor 
tem a chance de pegar o dinheiro 

integral, via carta de crédito, para 
pagar à vista e adquirir o imóvel 
novo ou usado em qualquer lugar 
do país. Além do sorteio, há como 
ofertar um lance. 

Quem tem interesse em comprar 
um imóvel em Niterói pode con-
tar com a assessoria de um dos 
associados da ADEMI-Niterói 
para fechar negócio com segu-
rança, contando com consulto-
ria experiente desde a seleção 
personalizada de unidades até a 
assinatura final da compra.

O consórcio é 
resultado da 
união, com 
o objetivo 
de formar 

poupança para 
a aquisição de 

bens ou serviços

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói
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Todos os animais já são entregues castrados e vermifugados. Para adotar, é preciso ser maior de 18 anos  

‘Adotar é o Bicho!’ faz 10 anos
 A campanha “Adotar é o Bicho!” 
realiza sua feira de adoção co-
memorativa de 10 anos neste 
domingo (20), de 10h às 14h, no 
Campo de São Bento, em Icaraí. 
Ao longo desse período mais de 
200 edições foram realizadas em 
vários bairros de Niterói: Icaraí, 
São Francisco, Ingá, Charitas, 
Piratininga, Barreto e Fonseca. 
A campanha é organizada pela 
Prefeitura de Niterói, por meio 
da Coordenadoria Especial de 
Direito dos Animais, um núcleo 
da Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Sustenta-
bilidade. Ao todo, mais de dois 
mil animais, entre cães e gatos, 
foram adotados nesses 10 anos. 
Esses animais foram resgata-
dos em Niterói e são tratados 
por protetores independentes 
até o momento da adoção na 

campanha. Todos os animais 
são castrados, vacinados e ver-
mifugados antes de irem para 
a adoção.

A campanha, além da ado-
ção, ensina também sobre edu-
cação em relação aos animais. 
Em todas as edições são distri-
buídos folhetos e cartilhas sobre 
proteção animal. A edição deste 
domingo terá ainda a participa-
ção da Comissão de Proteção 
Animal da Ordem de Advogados 
do Brasil (OAB) de Niterói.

“Estou muito feliz por com-
pletarmos uma década de cam-
panhas pelos animais e aju-
dando eles a ganharem novos 
lares. Isso é muito gratificante. 
A adoção de animais é um ato 
de amor que ajuda cães e gatos 
que estão sem um lar para viver, 
dormindo em qualquer lugar, 

comendo o que encontram e 
sofrendo maus tratos”, afirmou 
Marcelo Pereira, coordenador 
de Direitos dos Animais.

Segundo ele, a campanha 
“Adotar é o Bicho!” sempre teve 
um propósito de ser mais que 
uma feira de adoção, mas uma 
campanha onde adoção e cons-
cientização caminham juntas 
para ajudar animais abandona-
dos. Ele reforça que até mesmo 
no momento pandêmico a 
campanha se adaptou se para 
a forma virtual, mas não parou 
nunca de conseguir lares para 
animais abandonados.

Para adotar é preciso ser 
maior de 18 anos e estar portan-
do carteira de identidade e com-
provante de residência. A pessoa 
será entrevistada e assinará um 
termo de adoção.

Divulgação

A campanha, além da adoção, ensina também sobre educação em relação aos animais e os novos tutores

Comandante 
do 32° 
BPM visita 
Casimiro
Reforço na segurança pú-
blica do município. Este 
foi assunto em pauta que 
o prefeito Ramon Gidalte 
teve em conversa com o 
novo comandante do 32º 
Batalhão de Polícia Militar, 
tenente-coronel Vinicius 
Carvalho da Silva, na tarde 
de quinta-feira (17), no 
gabinete da Prefeitura. O 
secretário de Ordem Públi-
ca e Defesa Civil, Wellington 
Lima, também participou 
do encontro.

Na semana passada, 
Vinicíus Carvalho assumiu 
o comando do 32° BPM. 
O tenente-coronel Fábio 
Correia, que ficou à frente 
da instituição por 1 ano e 5 
meses, assumirá o 2º BPM 
(Botafogo).

“Desejo sucesso nesta 
nova jornada ao tenente-
-coronel Vinícius Carvalho. 
A Prefeitura de Casimiro 
de Abreu é uma parceira 
da Polícia Militar. Aumen-
tamos o número do Proeis 
(Programa Estadual de In-
tegração na Segurança) no 
município e adquirimos 
um trailer da PM para ser 
base de apoio em ronda 
móvel nos bairros. Confia-
mos muito no trabalho da 
Polícia Militar. Desejamos 
um município com segu-
rança para nós moradores 
e turistas”, disse Ramon 
Gidalte.

Obras avançam 
por São Gonçalo
Depois de ser recapeada, a 
Estrada São Pedro, no bair-
ro Vista Alegre, começou 
a receber nesta semana a 
marcação para a pintura de 
sinalização. Foram 2,1 qui-
lômetros de via recuperadas, 
do CRAS de Vista Alegre até 
a UPA do bairro Pacheco, às 
margens da RJ-104. O traba-
lho foi realizado pelo Progra-
ma Asfalta São Gonçalo, que 
faz parte de um convênio da 
Prefeitura com o Governo 
do Estado, por meio do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER-RJ).

Os trabalhos tiveram iní-
cio em abril, pela Avenida 
Humberto de Alencar Cas-
telo Branco (antiga Avenida 
Edson), no bairro Santa Ca-
tarina. Já passou por bairros 
como Rocha, Centro, Boa 
Vista, Porto da Pedra, Gra-
dim, Paiva e Trindade. A par-
ceria vai recuperar um total 
de 54 vias no município.

“Agora dá até gosto de 
dirigir aqui”, brincou Jorge 
Antônio Silva, de 41 anos. 
“Eu moro aqui há 26 anos. 
O local estava abandonado. 

E essa rua é bem movimen-
tada”, complementou.  

O Asfalta São Gonçalo 
também levou o recapea-
mento para a Avenida Alzira 
Vargas, no bairro Pacheco. 
As equipes já estão dando 
um banho de asfalto no lo-
cal, que vai até a Rua Sargen-
to Raimundo Nonato.

Estrada do Bichinho - 
Depois de receber obras de 
drenagem em cerca de um 
quilômetro da sua exten-
são, a pavimentação já está 
quase concluída na Estrada 
do Bichinho, no Pacheco. 
Segundo os moradores, são 
mais de 50 anos aguardando 
pelo serviço.

Nesta etapa final, as equi-
pes estão fazendo a reforma 
das calçadas.

No pacote de interven-
ções, ainda serão realizadas 
sinalização e iluminação. A 
via tem um posicionamen-
to estratégico de ligação 
entre São Gonçalo e outras 
cidades. Pelo local, passam 
diariamente dezenas de 
caminhões de empresas da 
região, além de linhas de 
ônibus.

Ação vai acontecer na Praça Antero de Quental, no Leblon

RJPET: campanha de adoção 
de animais na Zona Sul do Rio

A campanha de adoção RJPET 
será realizada pela quarta vez 
em bairros da Zona Sul do 
Rio. Neste sábado (19), o 
evento acontecerá das 14h 
às 18h, na Praça Antero de 
Quental, no Leblon. A ação 
é uma iniciativa do Governo 
do Estado, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, que 
é responsável pelas políticas 
públicas de proteção e bem-
-estar animal, em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Proteção Animal do RIO 
(SMPDA).

As edições anteriores, rea-
lizadas em Bangu, resulta-
ram em mais de 200 animais 
adotados. A meta das feiras é 
incentivar a adoção respon-
sável de animais abandona-
dos e conscientizar a popula-
ção sobre a importância dos 
cuidados necessários para 
garantir a qualidade de vida 
e o bem-estar dos pets.

“Devido ao sucesso das 
adoções realizadas em Ban-
gu, resolvemos expandir 
nossa atuação. Dessa forma 
as pessoas terão a oportuni-
dade de adotar seu amigo de 
quatro patas em uma feira de 
adoção sempre em seu bairro. 
Já estamos realizando feiras 
mensalmente em bairros di-
ferentes da cidade,” explicou 
o secretário Marcelo Queiroz.

Antes de levar o mais novo 
integrante da família para 
casa, os interessados em 

adotar um pet durante a cam-
panha deverão apresentar 
identidade, CPF e compro-
vante de residência, além de 

passar por uma entrevista e 
assinar um termo de respon-
sabilidade.

“Nosso objetivo é incenti-
var a adoção de animais que 
estão em projetos indepen-
dentes, ONGs e até mesmo 
abandonados nas ruas. Acre-
ditamos que as campanhas 
despertam nas pessoas o de-
sejo e a consciência de levar 
um animal de estimação para 
casa”, disse o secretário Mu-
nicipal de Proteção Animal, 
Vinicius Cordeiro.

Diversos animais aguardam por um novo lar e estão esperando um tutor
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As edições 
anteriores, 
em Bangu, 
resultaram em 
mais de 200 
animais adotados

A parceria, que 
teve início em 
abril de 2021, vai 
recuperar um 
total de 54 vias 
no município

O trabalho está 
sendo realizado 
através de uma 
parceria da 
prefeitura com o 
Estado do Rio
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Mulheres estão com 
preventivo atrasado
A campanha Março Lilás, de 
alerta para prevenção do cân-
cer de colo de útero, enfrenta 
um grande obstáculo, como 
apontam os dados da Dasa 
e do Complexo Hospitalar 
de Niterói (CHN): em 2021, 
80% da população feminina 
deixou de realizar o exame 
Papanicolau, conhecido como 
preventivo, capaz de rastrear 
e diagnosticar precocemente 
esse tipo de câncer. 

O levantamento aponta 
que 24.464 niteroienses com 
idade e/ou indicação clínica 
definidas pelas sociedades 
médicas estão em um gap de 
cuidados, ou seja, podem não 
estar em dia com os testes no 
último ano nas unidades da 
Dasa.

Daniela Gomes Selano, 
ginecologista, obstetra e coor-
denadora do CHN Mulher, 
considera a estatística é preo-
cupante, uma vez que a de-
tecção precoce da condição 
é fundamental para que o 
tratamento contra o câncer 
seja mais eficaz. 

“Em alguns países desen-
volvidos, podemos observar 
que, com uma rotina ampla-
mente adotada de rastrea-
mento citopatológico, a inci-
dência do câncer do colo do 
útero foi reduzida em torno de 
80%. O gap apresentado mos-
tra que estamos seguindo um 
caminho contrário. Por isso é 
necessário que as mulheres se 
consultem regularmente com 
seus ginecologistas’.

Câncer de colo de útero: foco 
total em infecção pelo HPV

O mês de março marca um 
período de atenção especial 
à saúde das mulheres através 
da Campanha Março Lilás, 
ação de Conscientização e 
Combate ao Câncer de Colo 
de Útero, que tem como 
objetivo conscientizar e es-
timular a população para os 
cuidados de prevenção, além 
de alertar para os principais 
sinais e sintomas que devem 
direcionar a mulher a buscar 
ajuda médica. 

Segundo dados do Institu-
to Nacional de Câncer (Inca), 
excluídos os tumores de pele 
não melanoma, o câncer de 
colo de útero é o terceiro tipo 
mais incidente entre mulhe-
res e a quarta causa de morte 
de mulheres pela doença no 
Brasil. 

Dessa forma, todas as mu-
lheres com vida sexual ativa 
precisam anualmente fazer 
seu check-up ginecológico 
e o preventivo (ou exame 
papanicolau).

Esse exame muito sim-
ples é o principal método 
de rastreio ou detecção do 
câncer de colo de útero. Ele 
está diretamente ligado à 
infecção pelo HPV, por isso é 
muito importante que você 
exija o uso de preservativos 
ou faça uso da camisinha 
feminina. Hoje também há 
disponível no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e em clínicas 
particulares a vacina contra 
o HPV (sigla em inglês para 
Papilomavírus Humano) é 
um vírus que infecta a pele 
ou mucosas (oral, genital ou 

anal) das pessoas. 
De acordo com a médica 

ginecologista Flávia do Vale, 
obstetra e coordenadora da 
Maternidade do Hospital Ica-
raí na maioria das vezes esse 
câncer é precedido por uma 
lesão ocasionada pelo HPV.

“Essa lesão se desenvolve 
antes do câncer aparecer. 
Normalmente é totalmente 
curável, mas se não tratada, 
ela pode acabar se desenvol-
vendo em um câncer após 
vários anos”, alerta a médica 

lembrando que o exame pre-
ventivo é essencial e deve ser 
feito regularmente, mesmo 
que as mulheres estejam va-
cinadas contra o HPV. 

“Esse exame é capaz de 
identificar as lesões precur-
soras, ou seja, aquelas lesões 
no colo do útero, antes que 
elas se tornem o câncer”, 
explica. 

Segundo a doutora Flá-
via, o tratamento pode ser 
realizado com radioterapia, 
quimioterapia e até mesmo 

cirurgia dependendo do es-
tágio da doença.

“A grande importância de 
se fazer o preventivo anual-
mente é que as lesões que 
estão no colo antes que se 
tornarem o câncer são fa-
cilmente tratadas com a 
cirurgia da retirada apenas 
da lesão”, explica, lembrando 
também que é importante 
que desde cedo, as meninas 
de 9 a 14 anos e meninos de 
11 a 14 anos tomem a vacina 
do HPV.

Especialista alerta que doença na maioria das vezes é precedida por lesão

Reconstrução mamária é
um direito da mulher

Por profa dra Angela Fausto, a convite do prof. Aderbal Sabrá e da profa Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

As doenças mamárias podem 
demandar intervenções ci-
rúrgicas para seu tratamento 
que alterem parcialmente a 
forma da mama ou mesmo 
que haja necessidade de sua 
retirada total. 

A reconstrução mamária 
é uma busca antiga de trata-
mento médico pelas mulheres 
na cirurgia plástica. É sobre 
essa busca da cirurgia plástica 
do retorno a forma que será 
abordada a reconstrução da 
mama. A cirurgia plástica é 
uma das mais antigas práti-
cas cirúrgicas. Ao longo dos 
séculos a cirurgia recons-
trutora despertou de forma 
contínua muito interesse 
social, pois sempre existiu 
uma quantidade enorme de 
pessoas com defeitos em todo 
o corpo por diferentes causas. 
Esses fatos sempre impulsio-
naram o desenvolvimento do 
conhecimento das cirurgias 
reconstrutoras, promovendo 
seu avançou ao longo dos sé-
culos. Os conceitos culturais 
e religiosos sobre o desejo do 
indivíduo reconstruir seu cor-
po, resgatando sua imagem 
corporal, influenciaram mar-
cantemente essa trajetória 
da cirurgia plástica e, devem 
ser compreendidos dentro de 
diferentes aspectos sociocul-
turais e de época, com seus 
conceitos e preconceitos. Em 
relação à mama da mulher, 
todos esses aspectos têm im-
portância especial por tratar-
-se de uma parte de seu corpo 
de grande representação da 
feminilidade. Sua perda ou 

deformidade causa grande 
sofrimento pelo impacto ne-
gativo na sua imagem e na 
integridade corporal.  

Atualmente a cirurgia de 
reconstrução mamária teve 
um grande desenvolvimento, 
pela redução da radicalidade 
local do tratamento oncoló-
gico, associado ao desenvol-
vimento de novas técnicas 
cirúrgicas de reconstrução 
mamária, também pela incor-
poração de materiais, como 
os implantes mamários que, 
complementam em inúme-
ras situações as perdas dos 
tecidos locais, decorrentes 
do tratamento, auxiliando na 
obtenção de bons resultados.

As reconstruções podem 
ser realizadas imediatas, cha-
madas assim quando ocorrem 
na mesma ocasião do trata-
mento inicial associado ao 
mastologista ou tardias após 
o tratamento oncológico.

 Quando se faz uma ou 
outra alternativa? 

 As alternativas cirúrgicas 
devem ser propostas à pacien-
te, por ocasião do seu plano 
de tratamento e com sua 
participação. Preferencial-
mente imediata se for possível 
pois, melhoram o resultado, 
emocionalmente ajuda no 
enfrentamento do tratamento 
e, resultam em uma reabilita-
ção mais precoce da mulher. 
As reconstruções mamárias 
tardias são realizadas após 
o tratamento cirúrgico das 
doenças da mama. Existem 
várias razões para essa se-
gunda escolha, por opção 

da mulher que não quer um 
procedimento maior ou por 
contraindicação médica por 
questões de saúde. 

A reconstrução mamária 
pode ser realizada na rede 
pública do SUS quando há 
recursos estruturais locais 
das unidades de saúde para 
realiza-la, quando dispõe de 
cirurgiões especialistas em 
reconstrução mamária e  de 
materiais, como por exem-
plo os implantes de silicone. 
Na rede privada de saúde, 
que incluem os seguros e 

planos de saúde, da mesma 
forma, são cobertos por lei  
os procedimentos cirúrgicos 
de reconstrução da mama 
afetada, bem como a cirurgia 
plástica na mama oposta e, os 
materiais necessários para a 
reconstrução e equilíbrio de 
forma e volume entre as duas 
mamas.

O direito à reconstrução 
mamária no Brasil foi uma 
conquista recente  que se ini-
ciou em 1994 no Rio de Janei-
ro pelo Cremerj, na Câmara 
Técnica de Cirurgia Plástica, 

onde foi elaborado  parecer 
técnico em defesa da mulher 
pois, antes dessa data os pro-
cedimentos eram sistematica-
mente negadas, sendo consi-
deradas “cirurgias meramente 
estéticas “quando sabemos 
que, faz parte do tratamento, 
reconstruir e reabilitar sempre 
que possível, no tão desejado 
cuidado médico humanizado 
e, avançar sempre na atenção 
a essas questões da qualidade 
de vida.

Todos esses passos foram 
uma grande conquista para as 

mulheres. Um grande avanço, 
mas ainda incompleto. Temos 
muitos desafios a vencer, 
principalmente na ampliação 
da oferta, principalmente no 
SUS, que atende a maior parte 
das mulheres, observando a 
importante disponibilização 
de materiais específicos para 
a realização das reconstruções 
e profissionais especializados 
bem como, no acesso mais 
amplo das mulheres a recons-
trução mamária em todos 
as formas de mutilação da 
mama, independentemente 
que sejam ocasionadas por 
patologias benignas ou ma-
lignas. Está tramitando no 
Congresso um projeto de lei 
que visa ampliar a lei incluin-
do a reconstrução da mama 
por doenças benignas. 

Aprovação da Primeira Lei 
Federal 9.797 – Garante a ofer-
ta de reconstrução mamária 
no SUS.

Divulgação / Sociedade Brasileira de Mastologia

A reconstrução da mama representa muito para a mulher, pelo impacto positivo em sua imagem e auto-estima

Divulgação

Março Lilás: a conscientização este mês é para o câncer de colo de útero, terceiro tipo mais incidente entre mulheres

(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

Esse direito é 
uma conquista 
recente, que se 
iniciou em 1994, 
no Rio, pelo 
Cremerj

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: 24/03/2022

Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Ladeira do Quebra - Tenente Jardim - Niterói 17079795
09:00 às 13:00 Rua Álvaro Neves - Fonseca - Niterói 17079795
09:00 às 13:00 Rua Teixeira de Freitas - Fonseca - Niterói 17079795
09:00 às 13:00 Rua Arlindo Farias Porto - Fonseca - Niterói 17079795
09:00 às 13:00 Rua Figueiras - Fonseca - Niterói 17079795
09:00 às 13:00 Rua Filgueiras - Fonseca - Niterói 17079795
09:00 às 13:00 Rua José Carlos Silveira Nogueira - Fonseca - Niterói 17079795
09:00 às 13:00 Travessa B - Fonseca - Niterói 17079795
09:00 às 13:00 Travessa Caiçara - Fonseca - Niterói 17079795
09:00 às 13:00 Travessa Jardim Caiçara - Fonseca - Niterói 17079795
09:00 às 13:00 Travessa Projetada - Fonseca - Niterói 17079795

SÃO GONÇALO 
13:00 às 17:00 Rua Bage - Boa Vista - São Gonçalo 17077093
13:00 às 17:00 Rua Calizia de Souza Melo - Boa Vista - São Gonçalo 17077093
13:00 às 17:00 Rua Luiz Corrêa da Silva - Boacu - Boa Vista - São Gonçalo 17077093
13:00 às 17:00 Rua Alcântara Marins - Arsenal - Jockey Club - São Gonçalo 17077317
13:00 às 17:00 Rua Elcio Alcântara Marins - Jockey Club - São Gonçalo 17077317
13:00 às 17:00 Rua Geraldo José Almeida - Anaia Pequeno - Jockey Club - São Gonçalo 17077317
14:00 às 17:30 Estrada de Ferro Maricá - Rio do Ouro - São Gonçalo 17081851

MARICÁ
11:00 às 17:00 Rua Prefeito Alcebíades Mendes - São José de Imbassaí - Maricá 17076003
11:00 às 17:00 Praia de Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17076003
11:00 às 17:00 Rua 37 - São José de Imbassaí - Maricá 17076003
13:00 às 17:00 Rua Beira do Canal - Estrada Itaipuaçu - Maricá 17076987
13:00 às 17:00 Estrada dos Cajueiros - Cond. Atlântico Blue - Bananal - Itaipuaçu 17076987
13:00 às 17:00 Rua 07 - Chácara dos Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá 17076987
13:00 às 17:00 Ruas A, B, C - Jardim Atlântico - Maricá 17076987
13:00 às 17:00 Rua Circular - Jardim Inoã - Maricá 17076987
13:00 às 17:00 Rua dos Cajueiros - Cajueiros - Maricá 17076987
13:00 às 17:00 Rua Oscar V da Costa Junior - Itaipuaçu - Maricá 17076987
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Cajueiros - Maricá 17076987
13:00 às 17:00 Rua Fictício - Chácara dos Cajueiro - Itaipuaçu - Maricá 17076987
13:00 às 17:00 Ruas 84, 85, 86, 88 - Jardim Interlagos - Maricá 17077189
13:00 às 17:00 Rua Hum - Jardim Balneário Bambuí - Maricá 17077189
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Canções serão apresentadas neste domingo, dia 20, na internet

Sambas de Paz e do 
Amor em show virtual
Num momento em que a 
Humanidade testemunha os 
horrores da guerra na Ucrâ-
nia e ainda luta para vencer 
os males provocados pelo 
coronavírus, a música, uma 
das mais antigas formas de 
expressão cultural, será usada 
como referência em defesa 
de novos e melhores tempos, 
com plena paz, harmonia e 
união entre os povos, num 
contexto de amor e esperan-
ça. Em um projeto inédito, 
um grupo de compositores 
e cantores de Niterói, São 
Gonçalo e do Rio de Janeiro 
se uniu para a gravação, ao 
vivo, da live-show “Sambas de 
Paz e do Amor”, em que serão 
apresentadas, neste domingo, 
dia 20, oito canções inéditas, 
em um grande encontro, com 
músicas repletas de mensa-

gens em prol de um mundo 
melhor. 

O show virtual é um dos 
3 mil projetos aprovados no 
“Edital Cultura Presente nas 
Redes 2”, da Secretaria de 
Estado Cultura e Economia 
do Rio de Janeiro, que con-
templou trabalhos de incen-
tivo nas áreas de literatura, 
música, teatro e cinema, entre 
outras, em 92 cidades flumi-
nenses. O edital, lançado no 
ano passado, teve quase oito 
mil inscrições, que foram sub-
metidas à análise de um grupo 
de profissionais especializa-
dos. Os melhores colocados 
receberam, cada um, o prêmio 
de R$ 2,5 mil para colocar em 
prática a sua produção. 

Live - A gravação da live/
show “Sambas de Paz e do 
Amor” será realizada, em um 

evento fechado, apenas com 
os artistas e equipe técnica 
envolvida, no Centro Cultural 
Casarão, em Maria Paula, São 
Gonçalo. O projeto é fruto 
de um trabalho de criações 
feitas a partir de 2019 por três 
compositores e produtores 
fonográficos de MPB e sambas 
da região: Gouveia, Serginho 
Soares e Ari D’Adelaide. 

“Fazer uma roda de sam-
ba com canções que exal-
tassem a paz e o amor era 
um antigo desejo, que agora 
virou a nossa ‘bandeira’ em 
prol de um mundo melhor, 
sem os horrores da guerras, 
da violência e da epidemia”, 
afirmou Serginho Soares, que 
também é músico violonista e 
profissional da área do Jorna-
lismo, assim como seus dois 
parceiros.

Divulgação

O show virtual é um dos 3 mil projetos aprovados no “Edital Cultura Presente nas Redes 2” 

A Prefeitura de Maricá, por 
meio do Instituto de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de 
Maricá (ICTIM), firmou na 
sexta-feira (18) uma parceria 
com a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) para 
desenvolver trabalhos de 
Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação (PD&I).
Um dos principais objetivos 
do projeto é desenvolver 
uma economia inovadora e 
dinâmica, com a qualificação 
de empreendedores por meio 
do conceito da Economia da 
Funcionalidade e da Coope-
ração (EFC). Outro destaque é 
a busca do fortalecimento do 
programa Passaporte Univer-
sitário, por meio de projetos 
de Iniciação Científica e ati-
vidades de pesquisa.
O convênio prevê também a 
oferta de bolsas de mestrado, 
doutorado e iniciação cientí-

fica ao longo de quatro anos, 
cujo objetivo é desenvolver 
pesquisas tendo como centro 
do debate o município de 
Maricá. A iniciativa busca o 
desenvolvimento de ecossis-
temas cooperativos em dife-
rentes áreas, tais como produ-
ção de alimentos orgânicos, o 
bem-viver alimentar, saúde 
pública, turismo, cultura e 
economia criativa. Estas áreas 
estão definidas de acordo 
com a Estratégia Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação de Maricá desenvolvida 
pelo ICTIM em 2020.
O projeto está alinhado com 
um novo modelo econômico 
para produção de alimentos e 
de geração de renda em Mari-
cá, como uma nova forma de 
produzir sem causar danos ao 
meio ambiente. A forma inu-
sitada de produção foi tratada 
com o pesquisador da Uni-

Divulgação

Prefeitura e UFRJ assinam convênio para desenvolver trabalhos de pesquisa e inovação

versidade de Paris Christian 
du Tetre, e será levada aos 
alunos futuramente e a pro-
dutores familiares da cidade. 
Ao longo do convênio, outras 
visitas estão programadas 
para o acompanhamento do 
processo de transição para 
novas formas de produção 
de riqueza. Por meio deste 
convênio, essas pesquisas 
serão aprofundadas para 
desenvolvimento local.
O projeto funcionará na sede 
da Incubadora de Inovação 
Social e Tecnologia, que está 
em processo de instalação no 
Centro de Itaipuaçu.

Fortalecimento 
do Passaporte 
Universitário 
está em pauta

Acordo com UFRJ prevê a oferta de bolsas de estudo na instituição

Maricá assina convênio 
para pesquisa e inovação
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Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizada pela Credora Fiduciária – Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Rio de 
Janeiro – Sicredi Rio RJ, inscrita no CNPJ sob nº 72.128.440/0001-30, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, 
nas datas de 31/03/22 (1º leilão) e 06/04/22 (2º leilão), ambas às 9h15, o leilão do seguinte lote: LOTE 1 
– Rio de Janeiro/RJ. Centro (lançado em ITBI). Av. Passos, 120. Salão 501 (5° andar). Área priv. const. 
estimada no local 247,00m² e fração ideal de 2/36. Mat. 35.908 do 2º RI local. Obs.: Bairro de localização do 
imóvel, área privativa e eventual convenção de condomínio, pendentes de averbação no RI. Regularizações e 
encargos perante os órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Desocupado. (AF) Lance mínimo: 
1º leilão R$ 1.230.000,00. 2º leilão R$ 615.000,00 (caso não haja venda no 1º leilão). CONDIÇÕES DE 
PGTO.: À vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ONLINE: Mediante cadastro prévio no site 
da Leiloeira. OBS.: O fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

(51) 99537.5119 � Cond. Pgto. e Venda no site: www.leiloes.com.br � imoveis@pestanaleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE - IMÓVEL EM RIO DE JANEIRO/RJ
Acesse o site www.leiloes.com.br e participe!
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Grupo Violúdio encerra o 
‘Festival pras bandas de cá’ 
O grupo Violúdio encerra o 
“Festival pras bandas de cá”, 
neste domingo, às 17h, com 
o show “Rock para Brincar”, 
com músicas e atividades no-
vas. A apresentação acontece 
na Sala Nelson Pereira dos 
Santos, em Niterói.

O show, voltado para 
crianças de todas as idades, é 
interativo, onde cada música 
propõe manipulações de ob-
jetos cênicos e brincadeiras, 
das quais os pequenos podem 
participar de seus lugares ou 
no próprio palco. No repertó-

rio estão incluídos o rock na-
cional e internacional, desde 
autorais a Queen Beatles e até 
adaptações de Rolling Stones, 
Nirvana, Pink Floyd Legião 

Urbana e muitos outros.
O Violúdico faz versões 

musicais muito divertidas, 
transformando cantigas em 
rock, parodiando clássicos, 
criando mash - ups e cantan-
do alguns sucessos na íntegra, 
de um jeito único que permite 
contar histórias. 

Os ingressos custam R$60 
(inteira) e R$30 (meia) e es-
tão à venda no site Sympla. 
Endereço: Av. Visconde do 
Rio Branco, 880 - São Domin-
gos. É necessário apresentar o 
comprovante de vacinação.

“Rock para 
Brincar” será 
apresentado 
neste domingo, 
às 17h, em 
Niterói

Mostra 
de cinema
Até o dia 26, a #CulturaEmCa-
sa apresenta a “1ª Mostra de 
Cinema do Vale do Ribeira”. 
A programação conta com 
doze produções regionais. 
São cinco filmes de médias-
-metragens e sete curtas-
-metragens, além de duas 
mostras não competitivas de 
obras convidadas, “Mostra de 
Longas” e a “Mostrinha”, diri-
gida ao público infantil com 
destaque para “O menino e o 
mundo”. Programação: www.
culturaemcasa.com.br.

Beneficente
FILMES – “Gente de Teatro”, uma seleção de filmes 
e episódios de séries documentais sobre a vida e 
a obra de profissionais que marcaram a história 
das nossas artes cênicas estão no Curta! até o dia 
26 de abril, sempre às terças, às 21h.

HISTÓRIAS – Em comemoração ao Dia do Con-
tador de Histórias, a Caixa Cultural apresenta Os 
Tapetes Contadores de Histórias e sua peculiar 
arte de contar histórias. As sessões, gratuitas, 
acontecem aos sábados e domingos, às 10h e 14h.

ULTRAMEN – Uma das mais emblemáticas ban-
das de rock nacional, a Ultramen completou 30 
anos de carreira, e ganha uma homenagem do 
Music Box Brazil, nesta segunda, às 20h10. 

Divulgação

O show, voltado para crianças de todas as idades, é interativo, onde cada música propõe muitas brincadeiras

Divulgação

A Funarte e a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro apresentam o “Concerto por Petrópo-
lis”, neste domingo, às 19h, na Igreja do Sagra-
do Coração de Jesus, em Petrópolis. A renda 
do evento será destinada a socorrer as famílias 
desabrigadas. O ingresso custa R$20.

Divulgação

O filme “O menino e o mundo” é um dos destaques da “CulturaEmCasa”

Apresentado na quinta-feira, lesiona o joelho durante treinamento e não tem data para estrear pelo clube

Pablo já vira problema no Fla
O Flamengo co-
municou ontem 
que o zagueiro 
Pablo, recém-
- c o n t r a t a d o, 
sofreu uma le-

são no ligamento colateral 
medial do joelho direito 
no treinamento. O jogador 
já iniciou a fisioterapia e o 
clube não informou uma 
previsão de retorno.

“No treino da últ ima 
quinta-feira (17), Pablo so-
freu um trauma direto no 
joelho direito após uma di-
vidida. O atleta realizou exa-
me, que constatou uma lesão 
no ligamento colateral me-
dial. Iniciou a fisioterapia”, 
comunicou o time carioca 
nas redes sociais.

Pablo, de 31 anos, foi 
apresentado pelo Flamengo 
na última quinta-feira, após 
ser contratado junto ao Lo-
komotiv, da Rússia. O contra-
to do zagueiro vai até 2025.

Olho no mercado - O Fla-
mengo contratou apenas três 
reforços para a atual tempo-
rada. No entanto, a diretoria 
está de olho no mercado em 
busca de mais nomes.

Até o momento, os ru-
bro-negros trouxeram os 
zagueiros Fabrício Bruno e 
Pablo, além do atacante Ma-

rinho. O clube ainda mira a 
chegada de um goleiro para 
esta temporada.

O vice-presidente Marcos 

Braz afirmou que o Flamen-
go quer trazer mais nomes, 
mas destacou que o atual 
elenco é muito forte.

“Ninguém quer mais con-
tratar do que quem está na 
diretoria. Você sempre quer 
contratar o jogador mais 
forte. O que posso dizer é 
que o elenco do Flamengo 
está apto a disputar o título 
da Libertadores, isso não 
quer dizer que a gente não 
tenha o cuidado de estar se 
reforçando”, disse Braz. “Ago-
ra tem bastante tempo para 
fazermos as contratações. 
Não sei se serão efetivadas, 
mas posso falar que o melhor 
dos sonhos é que todos esses 
jogadores estivessem aqui 
no primeiro dia para que o 
Paulo conhecesse, analisasse 
e fizesse seu trabalho”, com-
pletou.

O Flamengo tem até o fim 
de abril para fazer contra-
tações. Depois, somente no 

meio da temporada a janela 
de transferências irá reabrir.

Pedro - Richarlison, do 
Everton, falou sobre Pedro, 
seu amigo de Seleção Bra-
sileira e que atua no Fla-
mengo. De acordo com o  
atacante que joga na In-
glaterra, o centroavante, 
que recebeu proposta do 
Palmeiras, deveria “buscar 
novos ares”.

“Conheço muito bem o 
Pedro, converso com ele até 
hoje. É um cara gente fina 
demais. Torço muito por ele. 
Infelizmente, não deu certo 
na Fiorentina, teve que voltar 
para o Brasil. Agora, está no 
Flamengo, um grande clube. 
Mas acho que ele tinha que 
buscar novos ares, não dá 
para ficar só no banco”, disse 
Richarlison em entrevista ao 
“Goal”.

“Conhecendo o Pedro, 
creio que ele não está sa-
tisfeito, não está feliz em só 
entrar no segundo tempo. 
Querendo ou não, isso é mui-
to ruim para o jogador. Um 
jogador do talento do Pedro 
não pode ficar só no banco”, 
completou.

Atacante 
da Seleção 
Brasileira 
defende que 
Pedro deixe o 
Flamengo

Gilvan de Souza / Flamengo

Com a lesão no joelho direito durante dividida no treinamento, Pablo não sabe quando vai estrear na zaga do Flamengo

Goleiro vê Vasco com 
chance de ir à final

O Vasco se pre-
para para decidir 
uma vaga para 
a final do Cam-
peonato Carioca. 
Os cruzmaltinos 
precisam vencer 

o Flamengo por dois de dife-
rença para avançar à decisão.

O goleiro Thiago Rodrigues 
afirmou que o elenco está 
focado na busca pela classi-
ficação.

“Todos estão aqui porque 
têm coragem. O orçamento 
não entra em campo. Inde-
pendentemente do que se 
fala, temos que acreditar. O 
Zé Ricardo sempre fala que o 
Vasco é para quem acredita, e 
é com esse espírito que vamos 

para o jogo”, disse.
Thiago Rodrigues comen-

tou a fala de Josh Wander, um 
dos sócios da 777 Partners. 
O americano afirmou que o 
clássico de domingo será o 
último que os cruzmaltinos 
terão desvantagem financeira.

“Vejo como algo positivo. 
Essa fala eu vejo de forma ob-
jetiva e também ampla. Não 
só no campo, mas também 
de forma estrutura, ela vai dar 
amparo financeiro para o clu-
be e nos faz acreditar em dias 
melhores”, declarou.

O Vasco finaliza sua pre-
paração neste sábado, em São 
Januário. A pedido da torcida, 
o treino será aberto aos vas-
caínos.

Flu volta aos treinos 
de olho no Carioca

O elenco do Flu-
minense voltou 
aos treinos on-
tem após a eli-
minação na Taça 
Libertadores da 

América. O clima foi de abati-
mento pela saída da principal 
competição continental da 
temporada.

Os titulares que atuaram 
na noite da última quarta-fei-
ra fizeram apenas um treino 
regenerativo. Já o restante do 
elenco foi a campo.

O técnico Abel Braga vai 
usar o treino deste sábado 
para definir a escalação do 
Fluminense para a partida de 
ida da semifinal do Carioca, 
contra o Botafogo, na próxi-

ma segunda-feira, no estádio 
Nilton Santos.

Os tricolores ainda têm 
algumas dúvidas. O volante 
Yago não jogou em Assunção 
e não tem presença certa. 
Outro que pode ser desfalque 
é Luiz Henrique, que atuou no 
sacrifício no Paraguai.

A boa notícia deve ser a vol-
ta do atacante Fred. O jogador 
se recuperou de lesão muscu-
lar e pode ficar no banco de 
reservas nesta segunda-feira.

Convocado, Gatito 
desfalca o Botafogo

A mudança de 
dia da partida 
de ida da semi-
final do Cam-
peonato Cario-
ca não foi bené-

fica ao Botafogo. Isso porque 
o goleiro Gatito Fernández 
não foi liberado para atuar 
na segunda-feira, diante do 
Fluminense.

Gatito Fernández foi con-
vocado para as últimas duas 
rodadas das Eliminatórias 
Sul-Americanas. O Paraguai 
não tem mais chance de 
classificação para a Copa do 
Mundo.

Mesmo assim, o técnico 
Guillermo Schelotto afirmou 
que quer todos os jogadores 

focados na seleção para-
guaia.

“Não há nada mais impor-
tante do que a seleção para-
guaia para nós, e respeitar os 
regulamentos. Todo jogador 
que quer estar na nossa se-
leção tem que que respeitar 
as regras e colocar acima de 
tudo nossa seleção. Falei com 
Roberto, ele vai vir. Isso serve 
para ele e para qualquer joga-
dor. Respeitamos os tempos, 
não o convocamos quando 
não é data Fifa, mas quando 
é data Fifa, é a seleção até a 
morte”, disse.

Com isso, o técnico inte-
rino Lúcio Flávio vai escalar 
o jovem Diego Loureiro para 
as semifinais do Carioca.

Fred deve 
retornar ao time 
na segunda-feira 


