
Mais de 1,7 mil buscaram 
acolhimento em Niterói

Empobrecimento e desemprego obrigaram pessoas a buscarem vagas de hotel arrendadas pela prefeitura

DRIBLANDO A CRISE

Divulgação

São Gonçalo 
previne contra 
alagamentos
 O desassoreamento dos rios se-
gue a todo vapor em São Gonçalo. 
Nesta semana foi a vez do pro-
grama Limpa Rio no bairro Porto 
Novo, no Rio Brandoas. O traba-
lho, fruto de uma parceria entre 
a Prefeitura e o Inea, está sendo 
realizado com maquinário cedi-
do pelo Estado. A ideia é preparar 
a cidade para enfrentar grandes 
temporais sem alagamentos.
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Programa Limpa Rio chegou esta semana ao bairro Porto Novo, para limpeza do Rio Brandoas

‘Movimento 
Armorial’ faz 
meio século
A mostra ‘Movimento Ar-
morial 50 anos’, entra em 
cartaz no CCBB-Rio em di-
versos formatos.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

A ampla exposição acontece a partir 
do dia 30 e vai até  27 de junho

SG: Clínica da 
Criança amplia 
atendimento
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Parque histórico no Forte Rio Branco é aberto ao público em Niterói
Localizado no Forte Rio Branco, em Jurujuba, Niterói, o Parque Histórico Monte Bastione foi aberto ao público na última semana, com visita 
guiada aos fortes de São Luis e do Pico. A vista é panorâmica com um espaço visual de 360 graus e conhecida como a “Macchu Picchu” brasileira.
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OPINIÃO
CHARBEL TAUIL RODRIGUES

Otimismo 
começa a voltar 
para o comércio

PÁG. 4

Uerj vai 
implantar polo 
em Maricá

PANORAMA\PÁG. 2

São Gonçalo: 
6 meses de 
ação de limpeza

CIDADESPÁG. 4

Mediação de 
conflitos faz um 
ano em Niterói
Quase 70% dos atendimento rea-
lizados estão relacionados a con-
flitos familiares. Maioria dos ca-
sos ocorreu na Região Oceânica 
do município.

CIDADES\PÁG. 3

ESPORTES

Flu e Botafogo 
decidem vaga 
na decisão
Após vencer o jogo de ida por 1 a 
0, o Fluminense pode até ser der-
rotado na tarde deste domingo 
para o Botafogo, no Maracanã, 
que avança para sua terceira fi-
nal consecutiva do Campeonato 
Carioca. O Tricolor, que levou a 
melhor na última segunda-feira, 
tem a vantagem contra o elenco 
alvinegro, ainda seus reforços, 
mas que quer impressionar o 
novo treinador, o português Luís 
Castro, contratado na sexta-feira.

PÁG. 6

Vitor Silva / Botafogo

Botafogo e Fluminense voltam a se enfrentar neste domingo pela semi do Carioca
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CARTA DO LEITOR

Caos anunciado
Fiquei preocupado ao saber das novas obras anunciadas 
para a Alameda São Boaventura. Durante as últimas, que 
resultaram na implantação do corredor viário, o prazo 
de conclusão se arrastou por muito tempo, prolongan-
do o drama de quem morava no local e convivia com o 
agravamento absurdo dos engarrafamentos. Mas o pior 
veio depois. A Alameda ficou mais engarrafada do que 
era antes da obra. E mais perigosa, pois as pistas ficaram 
bem mais estreitas.
Érica Sampaio

Falta poda
Muitos sinais de trânsito e placas de sinalização estão co-
bertas por galhos e folhas de árvores em Niterói. Já passou 
da hora de fazer a poda, né?
Marcos Dutra
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Mulheres na liderança

Nos últimos anos, a presença 
feminina tem aumentado, 
gradativamente, em áreas 
de liderança, no mundo cor-
porativo. Em Niterói, o São 
Francisco Hospital e Mater-
nidade possui, atualmente, 
um quadro de 436 funcio-
nários, sendo 28 em cargos 
de liderança, com 78% deles 
ocupados por mulheres, no 
controle de operação. Ariane 
Torres, gerente administra-

Divulgação

tiva do Hospital, comenta 
o que isso representa para 
ela: “Aqui conseguimos ter 
voz ativa e somos ouvidas, o 
que é muito importante no 
mundo em que vivemos. Sou 
grata por levar ideias, valores, 
experiências aos nossos de-
mais colaboradores e ser res-
peitada em todas as trocas, 
sem nunca ser diminuída 
ou desvalorizada, isso muda 
tudo”, afirma.

Piscinão 
abandonado

Lula e Dilma em 
palestra na Uerj

A Comissão de Defesa do 
Meio Ambiente da Alerj 
(CDMA) vai enviar ofícios ao 
Inea e ao Ministério Público 
Estadual cobrando providên-
cias em relação à revitalização 
do Piscinão de São Gonçalo, 
cuja administração é de res-
ponsabilidade do Governo 
do Estado. Na quinta-feira, 
equipe técnica esteve no 
local e constatou estado de 
abandono, que já havia sido 
verificado há cerca de um 
ano. A CDMA está revisitan-
do locais vistoriados no ano 
passado para verificar se 
foram adotadas providências 
solicitadas diante dos proble-
mas constatados. O Piscinão 
custou R$ 13 milhões para ser 
construído, em 2004, e mais 
R$ 4 milhões para ser revitali-
zado, em 2010. Hoje, segundo 
a CDMA, o abandono é total, 
com equipamentos comple-
tamente degradados, a área 
da piscina aterrada, muito 
lixo e mato por todos os lados.

Democracia e Igualdade – 
Para um novo modelo soli-
dário de desenvolvimento. 
Este é o tema do encontro 
internacional que vai aconte-
cer nos dias 29 e 30 de março, 
na Uerj. Estarão presentes 
mais de 20 personalidades. O 
encontro é organizado pela 
Uerj e pelo Grupo de Puebla. 
Entre os palestrantes estão os 
ex-presidentes do Brasil Luís 
Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff; Ernesto Samper, da 
Colômbia; Fernando Lugo, do 
Paraguai; e José Luís Zapatero, 
da Espanha. Também parti-
ciparão a vice-presidenta da 
Espanha, Yolanda Díaz; os 
ex-ministros do Brasil Celso 
Amorim (Relações Exteriores) 
e Nilma Gomes (Igualdade 
Racial); do Equador, Guillau-
me Long (Relações Exterio-
res); do Peru, Ainda Naranjo 
(Mulher e Desenvolvimento 
Social); e a ministra das Mu-
lheres da Argentina, Elizabeth 
Gómez Alcorta. 

POR JEFFERSON LEMOS

Pedro Gomes recebe ilustres visitas

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
de Niterói, Pedro Gomes, 
recebeu duas ilustres visitas 
durante a solenidade de en-
trega de carteiras, realizada 
no último dia 21 de março, 
na sede da entidade: Otá-

Divulgação/Ulisses Franceschi

vio Gomes, ex-presidente 
da Seccional RJ; e Ronald 
Eucário Villela, da 16ª Sub-
seção, que foi o  paraninfo 
da turma dos novos esta-
giários e advogados. Na 
foto, Ronald Villela, Otávio 
Gomes e Pedro Gomes.

Ajuda para os superendividados

A assinatura de acordo de 
cooperação pelos presiden-
tes do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, 
desembargador Henrique 
Carlos de Andrade Figueira, 
e do presidente do Procon-
-RJ, Cássio Coelho, durante 
a semana, vai permitir que 
consumidores superendi-
vidados recebam atendi-
mento especializado para 
resolver suas pendências 

Divulgação/TJRJ

financeiras. A parceria foi 
firmada durante o ‘I Semi-
nário sobre Prevenção e 
Tratamento do Superen-
dividamento’, realizado 
no Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro 
com apoio do Procon-RJ. O 
evento, realizado no Tribu-
nal Pleno, foi acompanhado 
por mais de 200 pessoas 
presencialmente e outras 
1,5 mil on-line. 

Panorama RJPanorama RJ

Morador de Niterói, o de-
sembargador Peterson Bar-
roso Simão foi eleito para a 
presidência do Instituto dos 
Magistrados do Brasil. Inte-
gram, ainda, a chapa Frater-
nidade e Coparticipação três 
vice-presidentes, os desem-
bargadores Roberto Guima-
rães e Regina Lúcia Passos, 
do Estado do Rio, e Carlos 
Fernando Mathias de Souza, 
do Distrito Federal. Peterson 

Barroso Simão iniciou a car-
reira como defensor público. 
Como magistrado, passou 
por várias comarcas, entre 
elas Petrópolis, Resende, 
Teresópolis. Em Niterói, foi 
titular por muitos anos da 3ª 
Vara de Família e atuou como 
juiz eleitoral.  Atualmente, 
integra a 3ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro. É membro da Aca-
demia Fluminense de Letras.

Magistrados têm novo presidente
Divulgação/TJRJ

A deputada estadual Zeidan 
tem articulado uma uni-
dade da Uerj para Maricá 
desde 2018. A parlamentar 
petista esteve nesta última 
semana em audiência com 
o reitor Ricardo Lodi e con-
firmou que a instituição 
chegará à Maricá. “Fiz a 
indicação da implantação 
de um polo  da UERJ em 

Maricá em 2018 e vejo que 
agora temos uma situa-
ção favorável para que isso 
ocorra de fato. O processo 
está avançando e estamos 
acompanhando de perto. 
A cidade de Maricá merece 
uma universidade pública 
e nossos jovens também 
anseiam por isso”, afirmou 
a deputada estadual.

Uerj terá polo em Maricá
Divulgação

‘Movimento Armorial 
50 anos’ no CCBB
O CCBB-Rio vai abrigar a 
mostra “Movimento Armo-
rial 50 anos” a partir do dia 
30 até o dia 27 de junho. 
Será uma ampla exposição 
com encontros musicais e 
conversas sobre a Arte Ar-
morial, movimento criado 
e liderado pelo dramaturgo, 
professor, pintor, músico 
e consagrado escritor pa-
raibano de nascimento e 
pernambucano por adoção, 
Ariano Suassuna (1927-
2014).

Com curadoria de De-
nise Mattar, a mostra apre-
senta cerca de 140 obras em 
diversos formatos de Ariano 
Suassuna, Francisco Bren-
nand, entre muitos outros 
importantes artistas que 
fizeram parte deste impor-
tante movimento artístico. 

A visitação acontece na 
segunda e de quarta a sá-
bado, das 9h às 21h, e no 
domingo, das 9h às 20h. 
Ingressos no site eventim.
com.br ou na bilheteria. 

CULTURA FABIANA MAIA

Gratuito
A Orquestra de Cordas da 
Grota é a atração do ciclo 
cultural “Modernismo(s): A 
Semana de 22 e o Depois”, 
neste domingo, às 19h, no 
Theatro Municipal de Nite-
rói. O show é gratuito e irá 
relembrar a Semana de 22, 
além de incluir no repertório 
obras de Villa-Lobos. Criada 
na comunidade da Grota do 
Surucucu, no bairro de São 
Francisco, a primeira  turma 
da orquestra foi formada em 
1995. A apresentação é gra-
tuita e está sujeita à lotação.

VIOLÚDIO - O grupo Violúdio se apresenta, neste do-
mingo, às 17h, na Sala Nelson Pereira dos Santos com 
o show “Rock para Brincar”, com músicas e atividades 
novas. O show, voltado para crianças de todas as ida-
des, é interativo e os pequenos podem participar de 
seus lugares ou no próprio palco. O ingresso custa R$36 
no https://www.clubinhodeofertas.com.br. 

FESTIVAL – A #CulturaEmCasa segue com a programa-
ção em homenagem às mulheres até o dia 31. Entre os 
destaques está o “Festival de Cinema Feminino”, que 
traz obras como “Cores e botas” e “Jornada da Heroína”. 
O documentário ‘Chega de Fiu Fiu’, desdobramento 
da campanha de mesmo nome para debater o assédio 
contra as mulheres, também integra o festival.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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A ampla exposição acontece a partir do dia 30 e vai até o dia 27 de junho

Divulgação

Orquestra de Cordas da Grota se 

apresenta no Municipal de Niterói
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Monte Bastione, parque histórico no Forte Rio Branco, em Niterói, é aberto ao público em geral

A ‘Macchu Pichu’ brasileira
O Parque Histórico Monte 
Bastione, situado no Forte 
Rio Branco, em Jurujuba, na 
Zona Sul de Niterói, foi aberto 
ao público, em solenidade 
realizada na semana passada, 
com uma visita guiada aos 
equipamentos históricos e 
turísticos - os fortes de São 
Luis e do Pico -, que encantou 
os participantes pela vista 
panorâmica com um espaço 
visual de 360 graus e conhe-
cida como a “Macchu Picchu” 
brasileira.

A solenidade foi conduzida 
pelo tenente coronel Flávio 
Henrique Pinheiro da Costa, 
comandante do 21º Grupo 
de Artilharia de Campanha, 
Grupo Bastione, que destacou 
a abertura do histórico Parque 
Monte Bastione para o públi-
co e os turistas. O trabalho 
de guia foi feito pelo capitão 
Castricini.

O presidente da Neltur, 
Paulo Novaes, ressaltou que 
a população de Niterói e os 
turistas ganham um dos  mais 
históricos equipamentos do 
século XVIII, que deixarão os 
visitantes extasiados com a 
deslumbrante paisagem.

No total, são 13 espaços 
culturais que fazem parte do 
Parque histórico Monte Bas-
tione: o Forte do Pico, locali-
zado a 227 metros de altitude, 
com uma visão panorâmica 

com um campo visual de 360 
graus. Considerado um dos 
50 melhores pontos de ob-
servação do mundo, avista-se 
a Baía da Guanabara , o Pão 
de Açúcar, o Cristo Redentor 

e as praias da Zona Sul cario-
ca; Reduto do Pico, desde o 
século XVI, funcionava como 
um Posto de Observação da 
Baía da Guanabara; Postos 
de Vigilância da II Guerra 

Mundial, juntamente com o 
Forte Tabaíba, com uma po-
sição estratégica exercia esta 
vigilância; Forte da Praia do 
Fora, considerada uma defesa 
complementar da Fortaleza 

de Santa Cruz; Forte de São 
Luis, início da ocupação foi 
em 1567 e sua construção 
ocorreu no período de 1769-
1775, para se defender de uma 
possível invasão espanhola; 

Monumento aos náufragos 
dos navios Baependy e Itagi-
ba, um reconhecimento do 
21º Grupo de Artilharia a esses 
heróis na II Guerra Mundial; 
Monumento aos integrantes 
do II Grupo do 1º Regimento 
de Obuses Auto Rebocado na 
campanha da Itália; Acervo de 
canhões, com 29 armamentos 
de várias épocas; acervo de 
veículos militares; Salão de 
Exposição Marechal Masca-
renhas, que registram a pre-
sença brasileira na II Guerra 
Mundial: Pedra da Vigia, era 
usada pelo pescador mais 
experiente da região, desde o 
ínicio do Séc XX, para orientar 
os barcos pesqueiros; Área 
proteção ambiental, apresen-
ta a fauna e a flora.

A visitação ao parque Mon-
te Bastione é com visita guiada 
mediante pagamento de in-
gresso de R$ 10. A gratuidade 
é para militares e seus familia-
res, portadores de necessida-
des especiais, idosos acima de 
60 anos, crianças menores de 
12 anos (acompanhado de seu 
responsável)  e escolas.

O passeio poderá ser reali-
zado com o visitante trajando 
bermuda e camiseta, sendo 
vedado o uso de traje de ba-
nho. Mais informações sobre 
a visita pelo tel.3611-4205 
e o site http://www.21gac.
eb.mil.br

Divulgação

Parque Histórico Monte Bastione é um dos mais importantes equipamentos culturais do século XVIII, descortinando vista privilegiada da Baía de Guanabara

Consulta sobre 
desigualdade racial
A Prefeitura de Niterói vai 
lançar, nesta segunda-feira 
(28), a Consulta Pública 
“Igualdade racial e opor-
tunidades: por uma Nite-
rói Inclusiva”. O objetivo é 
entender o pensamento da 
população através de três 
eixos temáticos: saúde, em-
pregabilidade e desigual-
dade racial, com ênfase no 
processo de autovaloriza-
ção étnica e oportunidades. 
A pesquisa é uma parceria 
entre a Subsecretaria de 
Promoção da Igualdade 
Racial, da Secretaria de 
Direitos Humanos, com a 
Coordenadoria Geral de 
Comunicação, responsável 
pela realização dos pro-
cessos de comunicação 
e escuta do cidadão pela 
plataforma Colab e pode ser 
acessada pelo link: http://
consultas.colab.re/supir-
niteroi.

A subsecretária de Pro-
moção da Igualdade Racial, 
Glória Anselmo, explica que 
a pesquisa vai ser importan-

te para a reunião de dados 
para enfrentar situações 
que ocorrem na cidade.

“Vamos realizar uma 
pesquisa sobre questões 
relacionadas à percepção 
sobre a igualdade racial na 
cidade. A investigação parte 
de alguns eixos temáticos 
importantes como saúde, 
empregabilidade e desi-
gualdade racial. Trata-se 
de uma iniciativa inédita 
em termos de escuta e in-
vestigação voltada, princi-
palmente, para as camadas 
menos favorecidas da ci-
dade e tem como objetivo 
principal reunir os primei-
ros dados para (re) planejar 
as demandas ‘invisíveis’ e 
enfrentá-las, em parceria 
com outros órgãos munici-
pais”, conta a subsecretária.

A consulta estará dispo-
nível a partir de segunda e 
levará em conta critérios 
como cor da pele/raça para 
saber como a população 
niteroiense se sente em 
relação ao tema.

Missa de 
São Miguel 
retoma 
dia 29
A missa em homenagem 
a São Miguel Arcanjo, ce-
lebrada tradicionalmente 
no dia 29, na Igreja Nossa 
Senhora de Fátima, no 
Bairro de Fátima, em Ni-
terói, está de volta com 
100% de sua capacidade 
e seguindo os protocolos 
sanitários como o uso 
de máscaras em locais 
fechados. A partir desta 
terça-feira (29), as cele-
brações que acontecem 
às 8 horas, ao meio-dia, e 
às 19 horas não serão mais 
transmitidas ao vivo pelas 
redes sociais, acontecendo 
de forma presencial.

De acordo com o pa-
dre João Cláudio Nasci-
mento, responsável pelas 
missas, haverá apenas 
uma gravação de uma das 
celebrações do dia, que 
será transmitida às 22  
horas pelo Facebook e 
Youtube.

Niterói é um dos pioneiros na implementação como política pública

Projeto completa um ano 
de mediação de conflitos
Há um ano, Niterói conta 
com um espaço de mediação 
de conflitos. Inaugurado em 
23 de março de 2021, pela 
Prefeitura de Niterói, o Es-
paço Mediar nasceu com a 
proposta de ser um local de 
referência para os cidadãos 
que buscam a solução de 
conflitos por meio do diá-
logo e da mediação de faci-
litadores capacitados. Neste 
período, 71 pessoas foram 
atendidas com 40 sessões de 
mediações de conflitos.

No Brasil, Niterói é um 
dos municípios pioneiros na 
implementação da media-
ção como política pública. A 
Rede Mediar integra o Pacto 
Niterói contra a Violência e 
envolve diversos órgãos da 
prefeitura. O Espaço Mediar 
conta com duas unidades, 
uma no Centro e outra no 
Cantagalo, inaugurada em 
novembro.

Em um ano, o Espaço 

Mediar atendeu 71 pessoas 
com 31 sessões realizadas 
no Centro e 9 no Cantagalo. 
A maior parte das demandas 
chegaram por encaminha-
mento do Conselho Tutelar e 
pelo Zap da Cidadania. Cerca 
de 67% dos atendimentos es-
tão relacionados a conflitos 
familiares. A Região Oceâ-
nica é a que mais demanda 
situações de mediação de 
conflitos (58%), com Largo 
da Batalha e Centro em se-
gundo lugar (17% cada). A 
maior parte das mediações é 
oriunda de mulheres (60%) e 
pessoas negras (59%).

A Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos faz a ges-
tão do Espaço Mediar com 
uma equipe de servidores e 
voluntários que atuam como 
mediadores após receberem 
a formação técnica na me-
todologia da mediação de 
conflitos.

“O Espaço Mediar tem 

sido sinônimo de escuta, 
afeto e conciliação que são 
diferenciais importantes da 
Mediação Judicial”, destacou 
Joana Raphael, coordenado-
ra do espaço.

A Rede Mediar tem como 
objetivo reduzir os registros 
de ameaça e lesão corporal 
dolosa, evitar a judicialização 
de litígios e contribuir para 
uma cultura de paz. O papel 
dos mediadores é ser impar-
cial, não opinar, não julgar 
e não determinar nada, mas 
facilitar o diálogo entre as 
partes envolvidas, utilizando 
técnicas que estimulam a 
comunicação e a superação 
dos conflitos. Neste primei-
ro ano, quase metade das 
mediações (47%) foram fina-
lizadas com êxito, 9% estão 
em andamento e 9% estão no 
início do processo. Apenas 
22% foram finalizadas sem 
que houvesse acordo entre 
as partes.

De abril de 2020 até o momento, 1.757 pessoas já passaram pelo acolhimento do hotel na cidade de Niterói

Hospedagem e solidariedade juntas
A chegada da pandemia 
trouxe muitos desafios. Um 
deles foi o empobrecimento 
da população com fecha-
mento de vários postos de 
trabalho. Com o aumento 
da população vulnerável, a 
Prefeitura de Niterói arren-
dou vagas em hotel onde 
passou a acolher homens 
e mulheres adultos com a 
perspectiva de ser um local 
de acolhimento onde pode 
oferecer refeições, auxílio 
psicológico, assistencial 
e trabalhar as necessida-
des individuais. De abril de 
2020 até o momento, 1.757 
pessoas já passaram pelo  
local.

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Eco-
nomia Solidária (SMASES) 
é a responsável pela gestão 
do hotel,  que tem como 
objetivo manter a saúde e 
o acolhimento dessa popu-
lação, além de estimular a 

autonomia e a independên-
cia pessoal. O secretário de 
Assistência Social e Econo-
mia Solidária, Elton Teixeira, 
conta que o objetivo é, mais 
do que dar um teto, dar uma 
nova perspectiva de vida a 
essas pessoas.

“Nos últimos anos, a po-
pulação vulnerável da socie-
dade aumentou. Temos feito 
um trabalho na SMASES no 
sentido de fortalecer e esti-
mular a cidadania e assim 
contribuir na garantia de 
direitos. Trabalhamos com 
acolhimento e atendimento 
aos grupos vulneráveis com 
assistentes sociais, psicó-
logos, orientação jurídica, 
encaminhamento para ser-
viços de saúde, trabalho e 
renda. O objetivo principal 
é construir com os acolhidos 
um trabalho que culmine na 
sua autonomia e reinserção 
social. A Cidadania é um 
processo, não algo pronto, 

acabado, mas aquilo que se 
constrói com lutas e acesso 
a políticas públicas de quali-
dade”, esclarece o secretário.

O hotel  disponibil iza 
70 vagas para acolhimento 
emergencial com hospeda-
gem provisória para suprir 
a necessidade dessa popu-
lação. A hospedagem pre-
vê o amparo com garantia 
de condições de repouso, 
banho, higiene pessoal e 
alimentação, além do acom-
panhamento sistemático 
com equipe de assistentes 
sociais e psicólogos.

Solidariedade - A coorde-
nadora do hotel, a psicóloga 
Marta Oliveira, explica que 
a equipe do hotel também 
trabalha na reinserção social 
dos acolhidos e que, para 
tentar uma vaga de emprego, 
a aparência conta bastante.

“Desenvolvemos no hotel 
o Projeto Tecendo Olhares, 

com cortes de cabelo para 
os usuários acolhidos com 
o objetivo de resgate da 
autoestima e cidadania dos 
usuários. Uma boa aparên-
cia os impulsiona a buscar 
emprego e retornarem ao 
mercado de trabalho. Existe 
muito preconceito quando 
vão entregar os currículos 
e o endereço consta como 
hotel de acolhimento, então 
a aparência ajuda as pessoas 
a não olharem para eles com 
desdém ou até receio”, des-
taca a psicóloga.

Desde o início do funcio-
namento, o hotel recebe a 
ajuda voluntária do Eduardo 
Alvarenga, barbeiro, que vai 
quinzenalmente à unidade 
e oferece cinco cortes de 
cabelo a cada vez. Em dois 
anos, foram aproximada-
mente 100 idas ao hotel e 
mais de 450 cortes efetua-
dos em homens e mulheres  
acolhidos.

Divulgação

Voluntários, como o barbeiro Alvarenga, ajudam no resgate da cidadania
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Um cenário em mutação

Charbel Tauil Rodrigues*

Duas recentes pesquisas do Ins-
tituto Fecomércio de Pesquisas 
e Análises (IFec RJ) sugerem um 
cenário de certa forma positivo 
para o empreendedor em terras 
fluminenses. Os resultados apu-

rados nos dois levantamentos 
podem não ser excepcionalmen-
te animadores - nem os tempos 
estão para isso -, mas permitem 
entrever alguma luz no fim deste 
túnel de crise econômica, pande-
mia e incertezas diversas que tão 
afligiu a todos nós nos últimos 
dois anos.

Num dos estudos do Ifec RJ, os 
empresários do setor de serviços 
figuraram mantendo o otimismo 
na retomada econômica e no 
crescimento dos negócios, com 
79,1% dos entrevistados afir-
mando esperar que a situação 
melhore - ou melhore muito - nos 
próximos três meses. Este total 
foi de quase 2% em relação à 
pesquisa anterior. Para 28,8% dos 
empresários ouvidos, o panora-
ma de seus negócios melhorou 
ou melhorou muito nos últimos 
três meses. Para 22,4%, a situa-
ção piorou; 9,9% disseram que 
piorou muito, e 38,8% observa-
ram que seus empreendimentos 
permaneceram iguais. Já sobre 

os principais fatores que limitam 
os seus negócios, atualmente, a 
sondagem mostra que 46,8% dos 
entrevistados apontam a deman-
da insuficiente e outros 44,4% 
indicam as restrições financeiras. 
A falta de mão de obra é apontada 
por 14,3% como limitador dos 
negócios, seguida da falta de 
espaço e/ou equipamentos com 
11,7%, patamar acima da pesqui-
sa anterior, que registrou 10,1%.

Na outra pesquisa do Ifec RJ, 
voltada para os consumidores, 
revelou que houve uma queda 
(de 60,1% para 57,1%) no medo 
de se perder o emprego nos pró-
ximos três meses. Um tanto pa-
radoxalmente, apurou-se ainda 
que a quantidade consumidores 
fluminenses que afirmaram ter 
sofrido diminuição da renda fa-
miliar aumentou, indo de 52,6% 
(fevereiro) para 57,4% (março), 
tendo diminuído o percentual de 
pessoas que disseram ter aumen-
tado a renda: de 13,3% para 9,7%. 
Mesmo com menos medo do 

desemprego, o consumidor não 
abriu mão da cautela. Pergunta-
dos sobre os gastos com bens du-
ráveis nos próximos três meses, 
26,6% dos consumidores afirma-
ram que devem aumentar esse 
tipo de consumo, apresentando 
queda de 3,2 pontos percentuais 
em relação a fevereiro (29,8%). 
Outros 38,7% responderam que 
vão diminuir esses gastos - no 
mês anterior foram 39,5%, queda 
de 0,8 ponto percentual. Já 34,7% 
responderam que irão manter 
esses gastos, enquanto na sonda-
gem passada foram 30,8%.

Enfim, os indicadores estão aí e 
apontam, embora timidamente, 
para um clima de otimismo que 
em tese poderia potencializar a 
retomada das atividades econô-
micas. Falta agora que as auto-
ridades públicas locais também 
façam a sua parte - por exemplo, 
desobrigando de vez o uso de 
máscaras nos estabelecimentos 
de Comércio e Serviços, aqui 
em Niterói. A vacinação avança, 

a pandemia se retrai, não ha-
vendo mais razão de manter a 
população obrigada ao uso das 
máscaras.

Temos dito que a recuperação do 
Comércio e dos Serviços preci-
sará de uma longa jornada. Que 
ninguém se iluda: não será de 
uma hora para outra que conse-
guiremos voltar ao movimento e 
às vendas de antes da pandemia. 
Mas esse caminho precisará 
ser enfrentado por todos os 
empreendedores, independen-
temente de seu ramo ou porte. 
E nisto é fundamental o papel 
de apoio que as entidades de 
classe, como o Sindilojas, podem 
proporcionar.

Estamos e estaremos sempre 
de portas abertas para o comer-
ciante. Juntos, vamos vencer esta 
crise!

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Clínica da Criança: 
19 especialidades
Uma clínica todinha dedicada 
aos pequenos. Assim é a Clíni-
ca da Criança Célio Carvalho 
Martins, que fica no Zé Garoto, 
oferece 19 especialidades para 
crianças de 0 a 13 anos e fun-
ciona de segunda a sexta, das 
8h às 17h. Para melhorar ainda 
mais, novas especialidades co-
meçaram a atender e as que já 
existiam foram reforçadas com 
novos médicos. O objetivo é 
ampliar os atendimentos – tan-
to em quantidade quanto em 
especialidades.  

“Assim que chegamos, há 
um ano, ampliamos a quantida-
de de médicos, principalmente 
a pediatria, que é a especialida-
de mais procurada na unidade. 
Também incluímos a ortopedia, 
que não existia. Aos poucos, 
fomos vendo as maiores ne-
cessidades e ampliando os 
atendimentos de nutricionistas 
e psicólogos também. Hoje, 
contamos com uma grande 
equipe multiprofissional, que 
atende em dias alternados 
da semana, dando conta da 
demanda”, disse a diretora da 
Clínica da Criança, Tathiana 
Delgado. 

Atualmente, são realizados 
cerca de 2 mil atendimentos 
mensais e as consultas de al-
gumas especialidades podem 
ser marcadas na própria clínica. 
São elas: pediatra, psicólo-
go, nutricionista, ortopedia, 
terapeuta ocupacional, oftal-
mologista (para crianças que 
têm problemas congênitos) 
e cirurgia plástica. O pedido 
para consultas das outras es-
pecialidades pode ser feito em 
qualquer unidade de saúde e 
agendado através da Central de 
Regulação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Defesa Civil de 
São Gonçalo. 

Pela Central de Regulação 
são marcadas as seguintes 
especialidades: cardiologista, 
dermatologista, endocrinolo-
gista, neurologista, alergista, 
gastroenterologista, oftalmolo-
gista,  pneumologista, hemato-
logista, assistente social e neu-
rocirurgião. O tempo de espera 
depende de cada especialidade. 

O objetivo de Tathiana é incluir 
as especialidades de fonoau-
diólogo, otorrinolaringologista 
e urologista na grade de aten-
dimento.   

Luiz Antônio Abrantes, res-
ponsável técnico da Clínica da 
Criança e neuropediatra, conta 
que o espaço é especial porque 
não trata só das crianças, mas 
de toda a família, principalmen-
te as que têm crianças especiais. 
Para isso, há a equipe multipro-
fissional. “Tratar de criança, dos 
filhos dos outros, é uma res-
ponsabilidade muito grande. E 
a gente não trata só da criança, 
principalmente das autistas, 
mas tratamos a família toda. É 
um trabalho multiprofissional. 
É uma equipe reunida para 
avaliar a criança para que ela 
tenha um atendimento com-
pleto, além de encaminhar os 
responsáveis para tratamentos 
também”, finalizou o médico. 

Especialidades:
Terapia Ocupacional
Pediatra
Cirurgião pediátrico
Cardiologista
Psicólogo
Nutricionista
Neurologista
Pneumologista
Ortopedista
Dermatologista
Gastroenterologista
Endocrinologista
Hematologista
Oftalmologista para crianças 
com problemas congênitos
Alergista
Pediatra especializado em ane-
mia falciforme
Pediatra especializado em sífilis
Cirurgião plástico
Assistente Social
Oftalmologista

Serviços:
Testagem Covid, de segunda a 
sexta, das 8h às 16h - sem mar-
cação prévia 
Eletrocardiograma, toda quar-
ta, a partir das 13h - sem mar-
cação prévia 
Exames laboratoriais: sangue, 
urina e fezes - agendamento 
toda sexta, às 8h.

 Luiz Carvalho/Prefeitura de São Gonçalo

Unidade funciona no Zé Garoto, em São Gonçalo, de segunda a sexta-feira

Programa Limpa Rio chega 
ao Brandoas, no Porto Novo

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de São Gon-
çalo, em parceria com o Go-
verno do Estado , através do 
Instituto Estadual do Am-
biente (Inea), vem realizando 
novas ações do programa 
Limpa Rio, em São Gonçalo. 
A intervenção teve início  
na última semana no Rio 
Brandoas, no bairro Porto 
Novo

O trabalho começou a ser 
estruturado no dia 18, a partir 
de uma vistoria técnica ao lo-
cal, realizada pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
e Instituto Estadual do Am-
biente, na qual os técnicos 
definiram a área da limpeza 
e desassoreamento, que estão 
sendo realizados com maqui-
nário do Estado.

“A limpeza dos rios da 
nossa cidade é uma promes-
sa de campanha do prefeito 
Capitão Nelson, que vem 
determinando a realização 
desse serviço nos rios do 
nosso município. Por muito 

tempo, os rios de São Gonça-
lo ficaram sem esse trabalho, 
mas estamos nos empenhan-
do para  ampliar as ações do 
Limpa Rio na cidade”, disse o 
secretário de Meio Ambiente, 

Carlos Afonso.
O secretário destacou ain-

da o papel fundamental da 
população, para que não 
faça descarte irregular de lixo 
pela cidade ou às margens 

dos rios do município, para 
que, em períodos de chuva, 
a cidade não venha a sofrer 
com enchentes ocasionadas 
por obstruções dos cursos 
d’água.

Parceria entre a Prefeitura de SG e Inea realiza limpeza e desassoreamento

‘Limpa São Gonçalo’: seis 
meses de ação na cidade

Lançada há seis meses, a 
campanha Limpa São Gon-
çalo já visitou mais de 3.700 
estabelecimentos comerciais 
e industriais na cidade para 
conscientizar e orientar os 
proprietários sobre o descarte 
correto de lixo. O serviço é 
feito pelas equipes da Secre-
taria de Meio Ambiente e das 
subsecretarias de Fiscalização 
de Posturas e de Vigilância Sa-
nitária. A população também 
recebe orientações durante o 
trabalho de conscientização.

As equipes já percorreram 
a maioria dos bairros de São 
Gonçalo levando informa-
ções sobre o descarte do lixo. 
No caso dos estabelecimentos 
que produzem e descartam 
mais de 100 litros de detritos 
por dia, é necessária a contra-
tação de empresa especializa-
da, devidamente cadastrada 
junto à Prefeitura, para a 
retirada do material.

Após a visita, os comer-
ciantes poderão ser notifica-
dos e punidos caso insistam 

em descumprir as determina-
ções. Equipes de fiscalização 
seguem monitorando toda a 
cidade, em operações de re-
pressão ao descarte irregular 
e lixões clandestinos. 

“A princípio, nosso foco 
foram os grandes geradores 
de resíduos. Os fiscais estão 
notificando e autuando de 

imediato. Após, retornam 
para verificar se foram cum-
pridas as exigências. Em caso 
negativo, a multa é aplicada”, 
disse o subsecretário de Fis-
calização de Posturas, Rogé-
rio Abreu.

O município segue fazen-
do a manutenção e moni-
torando locais que sempre 

foram utilizados para des-
carte irregular de detritos. 
Tais áreas receberam placas 
educativas, alertando a po-
pulação para que não jogue 
lixo. A Secretaria Municipal de 
Conservação já colocou cerca 
de 100 placas informativas 
pela cidade. A instalação de 
mais 20 placas está prevista 
para a próxima semana.

De acordo com o prefeito 
Capitão Nelson, o objetivo 
da campanha é manter a ci-
dade limpa. “A Prefeitura não 
deseja multar o comerciante. 
Pedimos a colaboração da 
população para evitar as pe-
nalidades e melhorar a quali-
dade de vida da nossa gente. 
Nossas equipes vão seguir 
trabalhando em duas frentes, 
educativas e de fiscalização”, 
disse.

Desde o início da atual 
gestão, várias medidas já 
foram tomadas para reduzir 
o descarte de lixo nas ruas. 
Houve reforço dos serviços 
de varrição e coleta.

Campanha conscientiza comerciantes sobre o descarte correto de lixo

Divulgação

O trabalho começou a ser estruturado a partir de uma vistoria técnica no local realizada no dia 18 deste mês

 Renan Otto/Divulgação

Ações seguem todos os dias pelos bairros e comércios do município
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Esportes

CASA em PIRATININGA 
- Rua Dr. Ernesto 

Imbassahy de Mello,
L. 01 da Qd.110.
Melhor Oferta,

aberto p/ lance, 
www.depaulaonline.com.br,

Encerra: 05/04, 14h.
(21)2524-0545, 99954-2464

Figueiredo 
prega foco 
total na 
Série B

O Vasco se 
prepara para a 
disputa da Sé-
rie B. Os cruz-
maltinos ten-
tam o acesso 
após o fracasso 

na temporada passada. O 
jovem atacante Figueiredo  
afirmou que o elenco se uniu 
e crê no alcance do objetivo.

“É um incentivando o 

outro porque sabemos que 
não pode ter erro. É o se-
gundo ano aqui na Série B 
e vamos firmes para buscar 
esse acesso. Acredito que a 
equipe vai ficar muito forte 
para a competição e vai dar 
tudo certo”, disse.

Figueiredo admitiu que o 
Vasco precisa melhorar, mas 
destacou que a equipe deve 
ter o mesmo nível de postura 
apresentada nas semifinais 
do Estadual.

“A gente teve conversas 
de que fomos um time que 
lutou bastante, temos muito 
a melhorar e nesse período 
de treinos vamos buscar dar 
o nosso melhor pra fazer 
uma Série B muito boa. Te-
mos que manter esse nível 
de competitividade. Vamos 
nos basear nisso para con-
seguir esse acesso”, declarou.

O Vasco estreia na Série 
B contra o Vila Nova, em 
São Januário. A data e hora 
da partida ainda não foram 
divulgados pela CBF.

Tricolor tem a vantagem no confronto deste domingo à tarde no Maraca

Flu e Bota fazem duelo 
decisivo por vaga na final

Quem vai fazer 
a final do Cam-
peonato Carioca 
com o Flamen-
go? A resposta sai 
neste domingo, 
a partir das 16 
horas, quando 
Fluminense e 
Botafogo se en-
frentam no Ma-

racanã pelo segundo jogo das 
semifinais. O Tricolor ganhou 
o primeiro por 1 a 0 e pode 
até mesmo perder por um gol 
de diferença que avança. Isso 
porque fez melhor campanha 
na fase de classificação.

Apesar da grande vanta-
gem, Abel Braga, comandante 
do Fluminense, adota uma 
postura bem cautelosa.

“O Botafogo entrou em 

campo bem posicionado no 
primeiro jogo, tem atletas peri-
gosos e a disputa está em aber-
to. Temos uma vantagem. Mas 
precisamos ficar atentos para 
não sermos surpreendidos”, 
analisou Abel Braga.

Pelo lado do Botafogo, Lú-
cio Flávio, interino na função, 
sonha em surpreender o rival.

“Sabemos que o adversário 
tem a vantagem e que isso é 
importante. Mas todo clássico 
tem seu equilíbrio natural e 
esperamos vencer o jogo. Nos 
preparamos para buscar o 
primeiro gol e depois ver o que 
acontece”, disse.

O Botafogo tem um des-
falque importante para este  
jogo. O atacante Matheus Nas-
cimento, servindo à Seleção 
Brasileira sub-20, fica de fora. 
Erison deve ser o seu substi-

tuto. Diego Loureiro perma-
nece no gol porque Gatito 
Fernández está com a seleção 
paraguaia nas Eliminatórias 
sul-americanas para a Copa do 
Mundo de 2022.

No Fluminense, Abel vai 
manter a base do primeiro jogo. 
O atacante Fred, livre de lesão 
no músculo anterior da coxa 
direita, treinou ao longo da 
semana e pode ficar no banco. 
O volante Felipe Melo e o ata-
cante Luiz Henrique seguem 
no departamento médico.

Apesar de tentar se classi-
ficar para a final pelo terceiro 
ano seguido, o Fluminense não 
ganha o Estadual desde 2012, 
quando venceu o Botafogo na 
final. Já o Alvinegro ganhou 
o caneco pela última vez em 
2018, quando bateu o Vasco na 
decisão.

Vitor Silva / Botafogo

Na primeira semifinal do Carioca, disputada na última segunda-feira, o Fluminense levou a melhor sobre o Botafogo

Fla: Braz fala sobre 
gestão do elenco

São Paulo encara o 
Corinthians na semi

O Flamengo 
está na final do 
Campeonato 
Carioca, aguar-
dando o adver-
sário que sai do 

confronto deste domingo 
entre Fluminense x Botafogo, 
no Maracanã. No entanto, 
os dirigentes rubro-negros 
já projetam o restante da 
temporada.

Por conta da Copa do 
Mundo no fim do ano, a 
temporada será ainda mais 
desgastante para os jogado-
res. Por isso, o Flamengo está 
em busca de reforços.

O vice-presidente de fu-
tebol, Marcos Braz, afirmou 
que a diretoria e comissão 
técnica estão de olho na ges-

São Paulo e Corinthians 
disputam neste domingo, 
às 16 horas, no Morumbi, 
a segunda semifinal do 
Campeonato Paulista. Com 
mando de campo conquis-
tado por ter mais pontos 
na classificação geral, o 
Tricolor terá o apoio de sua 
torcida, que promete lotar o 
estádio com mais de 60 mil 
pessoas.

O clássico terá dois ta-
bus em jogo. Um deles, 
mais recente, é a favor do 
São Paulo, que não perde 
para o Corinthians no Mo-
rumbi desde 2017. Já são 
nove partidas, com seis 
vitórias do time tricolor e 
três empates. A última vez 
que o clube alvinegro bateu 

tão do elenco, com possíveis 
insatisfações de jogadores 
por não atuarem com fre-
quência.

“O Flamengo vai ter que se 
preocupar em relação a isso, 
os jogadores entenderem 
que, às vezes num primeiro 
momento, não jogarão, mas 
não serão preteridos. Pois, 
numa fase mais à frente, pode 
ser precisaremos até mais 
em relação a quem já jogou. 
Então, é entender que esse 
ano... A gente sempre fala 
sobre o calendário, mas esse 
ano tem a questão da Copa 
do Mundo, que espreme mais 
ainda”, disse.

O Fla terá em abril o início 
do Brasileiro e da fase de gru-
pos da Libertadores.

o rival no estádio rival foi 
em 16 de abril daquele ano.  
Na época, em jogo válido 
pelo Paulistão, venceu por 
2 a 0, com gols do centroa-
vante Jô e do meia Rodri-
guinho.

O outro tabu é a favor 
do Corinthians e dura bem 
mais tempo. Já são 22 anos 
que o São Paulo não ganha 
do rival em um confronto 
eliminatório. A última vez 
foi na semifinal do Paulis-
tão de 2000. Na ocasião, o 
Tricolor foi à final depois 
de vencer com um placar 
agregado de 4 a 1. Desde 
então, foram nove duelos 
classificatórios entre as 
equipes, todos com triunfo 
do time alvinegro.

Estreia será 
contra o Vila 
Nova-GO


