
UFF alerta para presença de 
superbactérias nas praias
Vilãs da saúde encontradas nas areias são super-resistentes a antibióticos e podem levar à morte

ELAS NÃO SÃO DA MARVEL, NEM DA DC E MUITO MENOS HEROÍNAS... MAS ESTÃO EM NITERÓI

Leonardo Simplicio/Divulgação

Obras prometem 
acabar com 
alagamentos
As obras que prometem solucionar 
o problema de alagamento no Co-
lubandê já começaram. Equipes da 
Prefeitura de São Gonçalo já estão 
preparando a Rua Honório Ferreira 
para receber as manilhas. Ao todo 
nove ruas passarão por interven-
ções, num total de 3,2 quilômetros. 
Os investimentos ultrapassam  
R$ 17 milhões e a previsão é que as 
obras durem oito meses.

CIDADES\PÁG. 4

 Renan Otto/Divulgação

Ruas do Colubandê, em São Gonçalo, estão sendo preparadas para receber manilhas

Exposição 
imersiva de 
Van Gogh 
“Van Gogh e seus Contem-
porâneos - Exposição Imer-
siva” chega à Casa França-
-Brasil, no Rio

PÁG. 2

CULTURA

Leonardo Ferraz / Divulgação

Mostra dá sensação de “adentrar” as 
telas do pintor Van Gogh

Firjan: mais de 
mil vagas em 
oficinas

CIDADES\PÁG. 6
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Engenho do Mato já recebe obras de pavimentação e drenagem
Já começaram as obras de drenagem e pavimentação do Engenho do Mato, com aporte municipal de R$ 145 milhões. No momento, as interven-
ções acontecem em 19 vias, entre elas, a Avenida do Canal, Rua dos Flamboyants, Almanir Grego, Ângelo Longo, Sílvio Pereira do Lago, além das 
ruas 5, 52, 53 e 56, mas ao todo, 117 serão beneficiadas.

CIDADES\PÁG. 3

OPINIÃO
CHARBEL TAUIL

Indicadores, 
estatísticas e 
a realidade

PÁG. 4

Crime já domina 
12 estações de 
trens no Rio

PANORAMA\PÁG. 2

Arariboia vai 
ser pago nesta 
segunda

CIDADESPÁG. 3

ESPORTES

Bota apresenta 
suas estrelas 

neste domingo
O novo Botafogo entra em campo 

neste domingo, contra o Corin-
thians, no estádio Nilton Santos, 

pela primeira rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Animados 
com as chegadas do treinador 

português Luís Castro e dos joga-
dores como os volantes Patrick de 

Paula e Luís Oyama, o meia-ata-
cante Lucas Piazon e o atacante 

Victor Sá, os torcedores lotarão as 
arquibancadas e prometem fazer 

uma grande festa.

PÁG. 8

Vitor Silva / Botafogo

 Volante Patrick de Paula, ex-Palmeiras, é uma das novidades no time do Botafogo
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São Gonçalo: 
Nordeste ganha 
novo espaço
Centro de Tradições Nordestinas 
será reinaugurado no próximo 
dia 28 de maio, após passar por 
uma grande reforma.

CIDADES\PÁG. 6
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CARTA DO LEITOR

Tudo muito caro
Quem costuma frequentar supermercados está chocado 
com a alta dos preços dos produtos nas prateleiras. E não 
importa se é fruta, legume, laticínio, carne ou material de 
limpeza. Tudo está custando muito caro. Enquanto isso, 
o trabalhador sofre com baixos salários e desemprego. 
Lucas Montenegro

Moradores de rua
Está cada vez mais difícil circular pelo centro de Niterói, 
principalmente após o entardecer. As vias ficam tomadas 
por moradores de rua, muitos deles intimidando morado-
res para conseguir dinheiro. A prefeitura devia tomar uma 
atitude. Essas pessoas precisam de amparo e emprego.
Márcio Pereira
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

POR JEFFERSON LEMOS

Trens: crime já 
domina 12 estações
A CPI dos Trens vai discutir, 
nesta segunda (11), a multa de 
mais de R$ 2 milhões aplicada, 
recentemente, à Supervia pela 
Agetransp, em função da falta 
de investimentos e da preca-
riedade do serviço prestado à 
população. Foram convidados 
a participar da audiência o 
presidente da agência, Murilo 
Leal; e o secretário de Estado de 
Transportes, André Luiz Nah-
ass. O encontro ocorrerá a par-
tir das 10h30, com transmissão 
pela TV Alerj. “Os problemas da 
Supervia vão além do roubo de 
cabos. Tem a questão dos dor-
mentes deteriorados, a malha 
ferroviária destruída e ainda 
faltam banheiros nas estações 
e acessibilidade. A CPI tem tido 
resultados importantes. Gra-
ças esse trabalho, foi possível 
manter a tarifa atual de R$ 5 
até o fim das discussões. É uma 
vitória para o usuário. As de-
núncias de que 12 estações do 
sistema ferroviário estão sob o 
poder do narcotráfico vieram 
também a partir das apura-
ções do Parlamento”, disse a 
presidente da CPI, deputada 
Lucinha (PSD). Para os amantes do ‘garimpo’

Quem gosta de literatura e 
boa música, mas não quer 
pagar preços abusivos, pre-
cisa conhecer a loja de arti-
gos usados do comerciante 
José Augusto Duque, no 
Centro de Niterói, onde é 
possível encontrar livros e 
discos de vinil por valores 
justos e ainda receber um 
atendimento nota 10. A loja 

Divulgação

fica na Av. Almirante Tefé, 
686, ao lado do Senac e pró-
ximo à Receita Federal e ao 
Plaza Shopping. Na foto, Du-
que, que trabalha há mais 
de 10 anos no local, exibe 
um cobiçado exemplar do 
LP The Dark Side OF The 
Moon, da banda Pink Floyd. 
Um clássico eternizado dos 
anos 70.

Correios: prazo é 
reduzido
Nesse mês de abril, os Cor-
reios promoveram a redução 
de prazo de entrega do Sedex 
em 209 trechos estaduais 
e nacionais, que passam a 
contar com distribuição de 
encomendas em apenas um 
dia após a data da postagem, 
ou seja, o D+1. A empresa 
também retomou a expan-
são da oferta dos serviços da 
linha Premium - Sedex 10 e 
12 -, para aproximadamente 
5 mil trechos por todo o País. 
“Isso reforça o compromisso 
dos Correios em atender 
cada vez melhor aos seus 
clientes, posicionando a em-
presa como a maior parceira 
do e-commerce brasileiro”, 
ressalta o presidente da em-
presa, Floriano Peixoto.

Internet grátis 
continua

Reciclagem com 
cashback

Para continuar garantindo o 
conforto de passageiros, visi-
tantes e colaboradores, a Teroni 
informou que vai continuar 
disponibilizando, no Terminal 
Rodoviário Presidente João Gou-
lart, acesso à internet via wi-fi. 
O serviço inteiramente gratuito 
beneficia milhares de pessoas 
que diariamente circulam pelo 
terminal e, com o acesso à rede, 
podem se comunicar com mais 
facilidade com familiares e ami-
gos, acessar às redes sociais e fi-
carem por dentro de tudo o que 
acontece. O Terminal de Niterói, 
como é conhecido pela popula-
ção, tem circulação de pessoas 
que atinge a média de 535 mil 
acessos por dia, com destinos 
às cidades de Rio de Janeiro, 
São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, 
Rio Bonito, Tanguá, Duque de 
Caxias, Nova Iguaçu, Saquare-
ma, Araruama, Cabo Frio, entre 
outras. “Com serviços como esse 
reiteramos nosso compromisso 
de fazer com que as pessoas 
se sintam o mais confortável 
possível em nosso ambiente”, 
diz o gerente-administrativo da 
Teroni, Aníbal Bonorino.

O Mais Bonita Centro de Be-
leza, em Icaraí, se tornou o 
primeiro ecoponto da cidade 
voltado para toda a população, 
e não apenas para clientes, 
para que possam fazer o des-
carte correto de embalagens 
de produtos de beleza, como as 
de aerossol, vidros de esmalte 
e frascos de xampu e condi-
cionador. E mais: ao entregar 
as embalagens, a pessoa pode 
cadastrar o CPF na plataforma 
do projeto Beleza Verde, e ter 
um retorno de parte da doação 
em cashback, que poderá uti-
lizar em serviços de beleza ou 
compra de produtos não ape-
nas no Mais Bonita, mas em 
qualquer salão que também 
tenha o selo verde em territó-
rio nacional, esclarece Viviane 
Silveira, proprietária do salão.

Ajuda para a Costa Verde

Coautora do projeto de lei 
que destinou R$ 55 milhões 
do fundo especial da Alerj 
para ajudar 16 municípios 
fluminenses afetados pelas 
chuvas, entre eles, Angra 
dos Reis, Mangaratiba e 
Paraty, que receberão R$ 5 
milhões cada, a deputada 
estadual Célia Jordão (PL) 
esteve, nesta semana, com 
o governador Cláudio Castro 
para entregar o projeto de 
construção de novas unida-
des habitacionais na Costa 
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Verde e solicitar a presença 
da AgeRio na região para 
ofertar linhas de créditos 
a empreendedores e co-
merciantes que perderam 
tudo por causa da falta de 
energia, em especial na Vila 
do Abraão, na Ilha Grande. 
¨Como angrense e deputada 
estadual, não medirei esfor-
ços para levar as demandas 
da população aos órgãos 
competentes nesse momen-
to tão delicado¨, afirmou a 
deputada. 

Panorama RJPanorama RJ

A Comissão de Combate 
às Discriminações da Alerj 
realizou, na última quarta 
(6), uma sessão solene em 
homenagem a profissio-
nais que promovem os 
direitos de cidadania e a 
cultura LGBTI+ no estado 
e foram reconhecidos pelo 
parlamento com a Meda-
lha Tiradentes e o Prêmio 
Cidadania, Direito e Res-

peito à Diversidade. Entre 
os homenageados, estão o 
estilista Almir França, o ator 
Luís Lobianco e os jornalis-
tas Pedro Figueiredo e Erick 
Rianelli. O deputado Carlos 
Minc (PSB), que preside a 
Comissão de Combate às 
Discriminações, destacou 
a importância da cobertura 
da imprensa na luta pela 
igualdade de direitos civis.

Noite de homenagem na Alerj
Divulgação

No próximo dia 30 (sábado), 
a rede de botecos Mané, que 
pertence ao Grupo Impettus, 
vai expandir sua rede, que já 
conta com 15 unidades no 
Rio. Será inaugurada uma 
unidade em São Gonçalo, no 
Partage Shopping São Gonça-
lo, no Centro. No local, o pú-
blico poderá conferir pratos 
característicos da culinária 
carioca, além de vários drinks 

e outras bebidas. O Mané sur-
giu em 2019 como um boteco 
de gastronomia requintada. 
Foi incorporado ao Grupo 
Impettus em 2021 e atingiu 
R$10 milhões de faturamento 
em 2020, com previsão de ter 
80 lojas até 2023, inclusive 
em território internacional, 
como Portugal. Todo o Grupo 
Impettus deve faturar este 
ano R$ 180 milhões.

Inauguração no shopping
Divulgação

Viagem pela obra 
de Van Gogh no Rio
A Casa França-Brasil re-
cebe, até o dia 5 de junho, 
a mostra multimídia ‘Van 
Gogh e seus Contemporâ-
neos - Exposição Imersiva’. 
A exposição chega ao Rio 
depois de ter estreado em 
Florença (Itália).

As imagens são formadas 
por múltiplos projetores e 
um sistema que expande 
as telas para o espaço da 
mostra, garantindo ao vi-
sitante a sensação de estar 
dentro das obras do pintor. 

Na mostra, o espectador se 
coloca nas próprias pinturas 
e entende um pouco mais 
da vida e do sentimento 
desse artista que encanta o 
mundo até hoje com seus 
traços e cores vibrantes. In-
gressos R$ 20 (inteira) e R$ 
10 (meia-entrada) de quinta 
a domingo, no site da Even-
tim, inclusive as gratuidades 
às terças e quartas-feiras. A 
Casa França-Brasil fica na 
Rua Visconde de Itaboraí 78, 
Centro do Rio. 

CULTURA FABIANA MAIA

Infantil
Todos os domingos de abril, 
às 10h, o Centro Cultural 
Paschoal Carlos Magno, no 
Campo de São Bento, apre-
senta o projeto “Varandinha 
do Paschoal”, que traz atra-
ções voltadas ao público in-
fantil. A apresentação, deste 
domingo, fica por conta da 
Oficina de Brincar Cia de Ar-
tes Juliana Gonçalves, com 
‘A Jacarezinha que Mordia’, 
que combina tudo o que a 
criançada gosta: contação 
de  histórias, músicas, dan-
ças e brincadeiras.

ULTRAMAN - Uma verdadeira viagem no tempo. É 
assim que a população se sentirá ao visitar a exposição 
“Ultraman-55 anos”, em cartaz até o dia 2 de maio, na 
Casa Paulina Porto, no Centro de Itaboraí. Trata-se e 
um personagem de uma série japonesa de 1966 e foi 
o segundo seriado de TV exibido em cores por lá. A 
visitação é gratuita. De segunda a sexta, das 8h às 17h.

COLDPLAY – Devido à grande demanda, o Coldplay 
anuncia três novos shows da sua Music Of The Spheres 
World Tour, com datas em outubro no Brasil. As apre-
sentações acontecerão no Rio, no dia 11 de outubro, no 
Engenhão; e em São Paulo nos dias 15 e 16 de outubro, 
no Allianz Parque. Ingressos à venda a partir do dia 12 
de abril no site Eventim.

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

Leonardo Ferraz / Divulgação

 “Van Gogh e seus Contemporâneos”: sensação de “adentrar” as telas 

Divulgação

Projeto traz contação de histórias e 

peças infantis nos domingos de abril



Cidades 3Domingo,  10, e segunda-feira, 11/4/2022 ofluminense.com.br

Serviço e mais a pavimentação começaram a ser realizados no bairro. Serão beneficiadas 117 ruas

Drenagem no Engenho do Mato
A Prefeitura de Niterói iniciou 
as obras de drenagem e pa-
vimentação do Engenho do 
Mato. O aporte do Município 
para este projeto, que vai be-
neficiar 117 ruas, é de R$145 
milhões. No momento, as in-
tervenções acontecem em 19 
vias, entre elas, a Avenida do 
Canal, Rua dos Flamboyants, 
Almanir Grego, Ângelo Longo, 
Sílvio Pereira do Lago, além 
das ruas 5, 52, 53 e 56.

O presidente da Emusa, 
Paulo César Carrera, enfatiza 
que o trabalho será realizado 
respeitando as características 
do bairro. Ele explica que o 
projeto contará com três tipos 
de pavimento: asfalto, piso 
intertravado e concreto. A 
previsão é que todo o trabalho 
de urbanização no Engenho 
do Mato seja concluído em 
30 meses.

“Após diversas reuniões 
com moradores do Engenho 
do Mato, decidimos manter 
o caráter e a vocação rural do 
bairro”, conta o presidente da 
Emusa. “Seguimos o crono-
grama iniciando os projetos 
de urbanização pelas áreas 
mais baixas, como o Serra 
Grande e o Maravista, para 
só então entrar no Engenho 
do Mato, que é a localidade 
mais alta da Região Oceânica, 
caso contrário toda a região 
abaixo sofreria constantes 

alagamentos. Estas obras 
representam o fim dos ala-
gamentos e maior qualidade 

de vida para a população da 
Região Oceânica”, pontua 
Carrera.

As intervenções do En-
genho do Mato integram o 
pacote de obras de drena-

gem e pavimentação para 
a Região Oceânica, que foi 
anunciado pela Prefeitura de 

Niterói em 2019, e inclui, ain-
da, os bairros Santo Antônio,  
Maralegre, Maravista e Serra 
Grande. São mais de 200 
ruas que receberão urbani-
zação com investimento do 
Município de mais de R$ 200 
milhões.

Investimentos – Desde 
2013, a gestão municipal 
já investiu mais de R$ 350 
milhões em obras de dre-
nagem, macrodrenagem e 
pavimentação. Foram dre-
nados e pavimentados o Ca-
fubá, a Fazendinha, o Bairro 
Peixoto, o Boa Vista, e parte 
de Piratininga, Camboinhas, 
Maravista e Maralegre. São 
mais de 150 ruas com obras 
executadas. Também foram 
entregues as obras da Ave-
nida Professora Romanda 
Gonçalves, no Engenho do 
Mato, e a macrodrenagem 
de Itaipu e Piratininga, entre 
a Estrada Francisco da Cruz 
Nunes e a Avenida Almirante 
Tamandaré.

Investimento do 
Município é de 
R$ 145 milhões. 
Características 
do bairro serão 
respeitadas

Leonardo Simplicio/Divulgação

 Três tipos de pavimento serão colocados: asfalto, piso intertravado e concreto. Previsão é que todo o trabalho de urbanização seja concluído em 30 meses

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Moeda Social Arariboia já movimentou R$ 21 milhões na economia de Niterói

Ordem de início das obras foi assinada na última semana. Objetivo é melhorar a mobilidade urbana no local 

Camboinhas: entrada remodelada
Também foi assinada na últi-
ma semana a ordem de início 
para as obras de remodelação 
da entrada do bairro de Cam-
boinhas, na Região Oceânica. 
A iniciativa tem como obje-
tivo promover melhorias na 
mobilidade urbana para a 
entrada do bairro e também 
no fluxo em direção a Pira-
tininga.

O projeto prevê a remode-
lação e ampliação do acesso a 
Camboinhas, com a constru-
ção de uma rotatória expan-
dida sobre uma área que já foi 
desapropriada pelo Municí-
pio. Essa rotatória será feita 
nos mesmos moldes da que 
existe na Avenida Francisco 
da Cruz Nunes, no acesso à 
Avenida Central.

Nesta nova área será cons-
truída uma estação de ônibus, 
uma praça, com novo paisa-
gismo e iluminação, além de 

uma área destinada para a im-
plantação de um parque para 
cães (Parcão) e bicicletário. As 
intervenções permitirão tam-
bém a conexão das ciclovias 
de Piratininga, da entrada de 
Camboinhas e do Parque Orla 
Piratininga.

“Nas últimas semanas, es-
tamos dando ordem de início 
a várias obras importantes na 
cidade, como a restauração 
da Ilha da Boa Viagem, que 
permitirá reabrir o espaço 
para a visitação pública, a 
drenagem e pavimentação 
do Engenho do Mato, e a ro-
tatória de Camboinhas será 
uma delas. Este projeto vai 
permitir melhorar o acesso 
ao bairro e também ao fluxo 
de veículos que seguem para 
Piratininga, beneficiando os 
moradores da Região Oceâ-
nica com um melhor orde-
namento”, detalhou o prefeito 

Axel Grael, que assinou a 
ordem de início.

A previsão é que todo o 
trabalho seja concluído em 

oito meses. O investimento 
será de R$ 15 milhões. O se-
cretário municipal de Urba-
nismo e Mobilidade, Renato 

Barandier, disse esta é uma 
obra aguardada pelos mora-
dores da Região Oceânica e 
que o projeto foi apresentado 

aos moradores por meio de 
reuniões.

“O projeto prevê o alarga-
mento dessa rotatória para 
uma rotatória expandida, que 
terá a ampliação dos raios 
permitindo um fluxo maior 
de carros já que será dupli-
cada de uma para duas faixas, 
proporcionando redução no 
conflito viário nesta área, 
principalmente nos dias de 
maior movimento por conta 
das praias. Vamos melhorar a 
acessibilidade e mobilidade a 
esses dois bairros. As estações 
de ônibus funcionarão neste 
novo espaço sem interromper 
o fluxo de trânsito e faremos, 
ainda, a conexão das ciclo-
vias, além do alargamento 
das calçadas, gerando maior 
mobilidade e acessibilidade 
para todos: motoristas, ci-
clistas e pedestres”, explicou 
o secretário.

Crédito será feito nesta segunda-feira, para que famílias se organizem para a Semana Santa e domingo de Páscoa

Recarga da Moeda Social Arariboia
Nesta segunda-feira (11) será 
feita a recarga dos cartões 
referente ao mês de abril em 
todos os cartões da Moeda 
Social Arariboia. Com pouco 
mais de três meses de circula-
ção em Niterói, o benefício já 
movimentou cerca de R$ 21 
milhões em 320 mil transações 
comerciais. As operações fi-
nanceiras beneficiaram, além 
das 31 mil famílias cadas-
tradas no programa, cerca 
de 3.500 estabelecimentos 
comerciais credenciados em 
toda a cidade. 

Os números foram atua-
lizados na última semana 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Economia 
Solidária (SMASES), responsá-
vel pela gestão do benefício. 
De acordo com o secretário 
da pasta, Elton Teixeira, a 
ideia é fazer o crédito logo no 
início da semana para que as 
famílias se organizem para o 
feriado da Semana Santa. 

Segundo o secretário, por 

determinação do prefeito Axel 
Grael, as recargas de março fo-
ram efetuadas com os valores 
já corrigidos. O valor mensal 
da moeda social é R$ 250 para 
o responsável familiar e mais 
R$ 90 para cada membro, com 
até cinco adicionais. Com isso, 
o benefício pode alcançar 
até R$ 700 por mês para uma 
família com seis integrantes.

  “A gente percebe que 
esse recurso está circulan-
do em bairros populares e 
nas comunidades, em todos 
os territórios do município, 
desenvolvendo o comércio 
local e ajudando as famílias 
a terem uma vida mais digna, 
especialmente aquelas em 
situação de pobreza extrema. 
Esse é um programa que tem 
uma amplitude maior do que 
o Auxílio Brasil. A Prefeitura 
coloca por mês quase R$ 12 
milhões. É um esforço muito 
grande que a Prefeitura faz 
para manter esse projeto”, 
explicou Teixeira.

Moeda Social Araribóia

A modela social é uma iniciati-
va para a retomada econômica 
da cidade devido à pandemia 
de Covid-19. São contempla-
das aproximadamente 31 mil 
famílias inscritas no Cadastro 
Único, dentro da faixa de 
renda estabelecida pelo pro-

grama. Com esse investimen-
to, ganham as famílias que 
precisam de ajuda financeira 
e também os comerciantes 
cadastrados. 

O benefício faz parte do 
Programa Municipal de Eco-
nomia Solidária, Combate à 
Pobreza e Desenvolvimento 

Econômico e Social de Ni-
terói, instituído pela Lei Nº 
3621, que tem como objetivos 
principais combater as desi-
gualdades sociais, fomentar o 
desenvolvimento econômico 
e social das comunidades e 
estabelecer meios para atingir 
a erradicação da pobreza e a 
geração de emprego e renda 
para as camadas mais carentes 
do município, complemen-
tando a Política Municipal de 
Economia Popular Solidária. 
As famílias contempladas no 
programa foram selecionadas 
através do recorte de renda, 
na faixa de pobreza e extrema 
pobreza, conforme as regras 
do Programa Bolsa Família, do 
Governo Federal.

O investimento feito pela 
Prefeitura de Niterói no pro-
grama também aposta na 
geração de renda por meio da 
economia solidária, fomen-
tando o comércio local comu-
nitário em segmentos de ali-
mentação, beleza, vestuário, 

mercearia, obras, transporte 
e outros. Uma das possibili-
dades na ampliação da renda 
dessas famílias que recebem 
o benefício é que, caso elas 
tenham algum serviço para 
oferecer, esse valor pago seja 
agregado à renda dela através 
do cartão que vai movimen-
tar uma conta digital que dá 
direito à pessoa receber por 
seu trabalho na moeda tam-
bém. Por exemplo, as vendas 
de bolos, doces, serviços de 
manicure e cabeleireiro pode-
rão ser pagos e recebidos em  
Arariboia.

O comerciante que tiver 
interesse em se cadastrar e 
passar aceitar a Arariboia, 
pode procurar o Centro de 
Referência Social (Cras) mais 
próximo de seu estabeleci-
mento ou entrar em contato  
com a Central de Atendi-
mento do Banco Arariboia 
pelo número 85-3269-9617 
que também funciona como 
WhatsApp.

Divulgação

Rotatória de Camboinhas vai facilitar a entrada para o bairro e também o fluxo de veículos em direção a Piratininga
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Uma jornada em andamento

Charbel Tauil Rodrigues*

Nos últimos dias a prefeitura feste-
jou ter recebido premiação como 
Cidade Empreendedora, concedi-
do pelo Sebrae às administrações 
municipais que se destacam na 
implementação de políticas públi-

cas voltadas para o empreendedo-
rismo e gestão. Uma vitória, sem 
dúvida, ainda mais considerando 
a seriedade da instituição empre-
sarial e de seu corpo técnico. Como 
lojistas, empregadores, cidadãos e 
contribuintes que somos, sempre 
ficamos satisfeitos quando nossa 
cidade obtém destaque positivo, 
em qualquer âmbito.

Isso posto, trago algumas con-
siderações ao leitor. Em primeiro 
lugar, observamos que, das inicia-
tivas apresentadas pela prefeitura 
no projeto “Niterói Empreendedora 
- Uma Cidade de Oportunidades”, 
boa parte consistiu de ações de-
correntes da pandemia, tais como 
concessões de crédito e de micro-
crédito, como o Niterói Supera e o 
Niterói Supera Mais, assim como 
o Empresa Cidadã. Ou seja, foram 
respostas para mitigar uma situa-
ção extraordinária, e não a consti-
tuição de um ambiente positivo e 
rotineiro para os empreendedores 
estabelecidos no município.

Além disso, a realidade se im-
põe: basta caminhar por Niterói, 

especialmente pelas ruas do Cen-
tro, para constatar que nem só de 
indicadores e estatísticas vive o 
homem. O que se vê são dezenas e 
mais dezenas de pontos comerciais 
fechados quarteirão após quartei-
rão, com tabuletas de “vende-se” 
ou “aluga-se”.  Há deficiências 
de iluminação, limpeza, áreas de 
estacionamento e ordenamento 
urbano, com pavorosas vielas de 
barracas de ambulantes atravan-
cando o passeio público. O cenário 
é de miséria, desleixo, abandono. 
E isto, veja bem, no Centro, onde 
tanta pujança comercial sempre 
houve em Niterói.

A esta altura alguém poderá 
argumentar que os índices esta-
tísticos são favoráveis a Niterói, 
e ponto final. Discordo, porque 
são possíveis, sim, outros olhares, 
outras leituras. Por exemplo: se é 
para nos atermos a levantamentos 
técnicos, vale muito a pena conferir 
o trabalho “Índice e Cidades Em-
preendedoras 2022”, realizado pela 
Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap), órgão vinculado 

ao Ministério da Economia (ME), 
e que contou com o apoio da En-
deavor, que se define como a rede 
formada por empreendedoras e 
empreendedores à frente das em-
presas que mais crescem no mun-
do, e que são grandes exemplos 
para o país. 

Com 132 páginas, a obra aponta 
que Niterói encontra-se em 11º 
lugar no conjunto dos municípios 
estudados (São Paulo está em 1º; 
Florianópolis em 2º, e Curitiba em 
3º). Sendo que o principal quesito 
de Niterói está agrupado no fator 
“Mercado” (1º lugar), que considera 
aspectos que pouco têm a ver com 
a ação da prefeitura -- como PIB 
per capita, crescimento do PIB e 
Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) --, e sim com o alto 
poder aquisitivo dos moradores 
da cidade.

Em outros quesitos, que aí sim 
dependem muito do poder público, 
nosso município já aparece para 
trás. É o caso, por exemplo de “Am-
biente Regulatório” (no qual Niterói 
figura em 18º lugar, atrás de São 
Gonçalo), “Inovação” (estamos em 
33º lugar, sendo que SP está em 1º 
e o Rio de Janeiro, em 10º); ou mes-
mo “Infraestrutura” (estamos em 
19º lugar; SP em 1º). Interessante 
é o quesito “Acesso a Capital”, sem 

dúvida de grande importância para 
o empreendedor, que agrupa ques-
tões como operações de crédito dos 
municípios, capital poupado per 
capita e proporção relativa da capi-
tal de risco. Aí, figuram no ranking, 
em 1º lugar, Campina Grande (PB) 
e, pelo Estado do Rio, Campos dos 
Goytacazes (78º). Duque de Caxias 
(81º), Nova Iguaçu (84º), São João 
do Meriti (92º), São Gonçalo (93º) 
e Belford Roxo (100º).

Niterói pode ter motivos para 
comemorar, mas é preciso ter a 
consciência, a humildade e o sen-
so de realidade de que falta muito 
a avançar rumo ao tão sonhado 
desenvolvimento econômico, que 
precisa estar sempre conjugado 
com justiça social e melhor dis-
tribuição de renda. E para isto é 
essencial que sejam ouvidas en-
tidades tais como o Sindilojas e o 
Sindicatos dos Bares e Restaurantes 
e Hotéis, que realmente conhecem 
a cidade no ambiente de produção 
e que têm como apresentar ideias, 
críticas e sugestões consistentes 
para a administração pública.

Vamos juntos trilhar essa jornada!

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Manilhas serão instaladas em nove ruas, além da principal, a Avenida José Mendonça de Campos

Prevenção a alagamentos em SG
Já começaram as obras que 
devem solucionar o pro-
blema de alagamento no 
Colubandê, em São Gonçalo. 
A Rua Honório Ferreira já 
está com as máquinas pre-
parando a via para receber 
as manilhas. Ao todo, serão 
3,2 quilômetros, totalizando 
nove ruas, além da principal, 
Avenida José Mendonça de 
Campos, que vão receber 
macrodrenagem, dragagem 
e limpeza de canal e pavi-
mentação. Os investimentos 
ultrapassam R$ 17 milhões 
e a previsão é que as obras 
durem oito meses.

“Quem precisa passar por 
aqui em período de chuva 
sabe como as ruas ficam. 
Essa obra vai beneficiar não 
só os moradores, mas os 

motoristas que passam pelo 
local”, disse o prefeito Capi-
tão Nelson.

A obra vai se estender 
para as ruas ao entorno da 
Avenida José Mendonça 
de Campos. São elas: José 
Assunção, Quintiliano da 
Fonseca, Honório Ferreira, 
Álvaro Leitão, Ricardo de 
Souza, Carolina da Fonseca, 
Geraldo Silva, Jonas da Fon-
seca, Otávio Fonseca.

Com as intervenções, 
os moradores terão melhor 
qualidade de vida, aces-
sibilidade e segurança. “A 
gente sabe que obras causam 
transtorno. Mas é por uma 
boa causa. Se é para melho-
rar os alagamentos, a gente 
passa com alegria por esse 
barulho de obra”, brinca o 

morador Luiz Antonio Brito, 
de 64 anos.

No final do ano passado, 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano realizou um 
trabalho de redimensiona-
mento das caixas coletoras já 
existentes, além de criar ou-
tras, para pôr fim ao proble-
ma de enchentes na Avenida 
Jornalista Roberto Marinho, 
no bairro do Colubandê.

 Renan Otto/Divulgação

Colubandê: estão sendo realizados serviços de macrodrenagem, dragagem e limpeza de canal e pavimentação

Festival de Páscoa em São Gonçalo conta com a participação de 15 microempreendedores do município

 Alexandre de Sa/Divulgação

Investimentos 
ultrapassam 
R$ 17 milhões e a 
previsão é que as 
obras durem 
oito meses

SG: Festival de Páscoa já dá 
oportunidade a microempresas

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, em par-
ceria com o Shopping São 
Gonçalo, está promovendo o 
Festival de Páscoa, que conta 
com a participação de 15 mi-
croempreendedoras do muni-
cípio. Elas estão expondo seus 
produtos do ramo alimentício 
no centro comercial. A feira 
vai ficar aberta ao público até 
o dia 16 de abril, um dia antes 
da Páscoa.

“A ideia dessa importante 
parceria com o Shopping 
São Gonçalo é dar oportu-
nidade e visibilidade para 
essas microempreendedoras 
venderem seus produtos em 
um grande local de exposição 
com um custo mínimo, espe-
cialmente nesse período da 
Páscoa quando a economia 
fica aquecida. Convido todos 
os gonçalenses a prestigiarem 
o Festival de Chocolate, que 
está repleto de produtos de 
alta qualidade e preço aces-
sível”, disse o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Marcio Picanço. 

Durante o festival, tam-
bém serão realizadas oficinas 
temáticas, encontro com o 
coelhinho da Páscoa, degus-
tações, entre outras ações, 
destinadas ao público. 

As microempreendedoras 

que estão expondo recebe-
ram todo o auxílio da Casa do 
Empreendedor para atuarem 
no Festival de Páscoa, como 
é o caso da confeiteira Mayra 
Labres, de 25 anos, que con-
sidera a feira uma excelente 
ocasião para dar visibilidade 
às suas mercadorias. 

“Está sendo uma oportu-
nidade maravilhosa participar 
do Festival de Chocolate. Vejo 
como a ocasião ideal para 
expor meus produtos para as 

pessoas que não consigo al-
cançar através do trabalho que 
desenvolvo no ateliê montado 
na minha casa. A visibilidade 
de expor em um shopping 
agrega muito na minha marca. 
Sinto que estou expandindo 
meu empreendimento. Estou 
com esperança de vender 
muito”, declarou a confeiteira. 

O Festival de Páscoa fun-
ciona de segunda a sábado, 
das 10h às 22h, e domingo, de 
13h às 21h. 

Programação do 
Festival de Páscoa: 

. de 8 a 10 de abril: encontro 
com o Coelhinho da Páscoa;
. 9 e 10 de abril: oficina infan-
til de decoração de ovos de 
chocolate;
. 11 a 15 de abril: atividades nas 
barraquinhas, degustações, 
promoções especiais;
. 16 de abril: oficinas infantis 
e encontro com o Coelhinho 
da Páscoa.

Feira, promovida por secretaria em parceria com shopping, funcionará até dia 16

Turismo terá tema 
de workshop em SG
Com a ideia de disseminar 
a importância do turismo 
como gerador de emprego 
e de desenvolvimento local, 
a Secretaria de Turismo e 
Cultura irá promover o “2° 
Workshop de Turismo - São 
Gonçalo: conhecer para va-
lorizar”, nesta segunda-feira 
(11), às 9h, no Teatro Muni-
cipal George Savalla Gomes 
- Palhaço Carequinha, no 
Centro. 

Com foco nos gestores 
municipais, empresários, 
profissionais e interessados 
no segmento, o evento vai 
contar com a participação 
do palestrante Felipe Rocha, 
turismólogo, pós-graduado 
em Gestão Pública, guia de 
turismo e ex-secretário de 

Turismo.
“Nosso objetivo é propa-

gar o potencial turístico de 
São Gonçalo e potencializar 
o relacionamento com as 
lideranças do setor do Tu-
rismo do município. Além 
disso, queremos fazer com 
que o gonçalense passe a 
ter interesse no turismo in-
terno”, disse o subsecretário 
de Turismo e Cultura, Eric 
Rodrigues. 

Serviço: 

2° Workshop de Turismo - 
São Gonçalo: conhecer para 
valorizar, segunda-feira (11), 
às 9h, no Teatro Municipal 
de São Gonçalo. Entrada 
franca.

Na terça-feira (12), um 
dos pontos turísticos 
mais famosos do Brasil, 
o Cristo Redentor, re-
ceberá uma iluminação 
especial em vermelho 
para conscientizar sobre 
a importância do diag-
nóstico e tratamento da 
angina. A iniciativa, que 
conta com o apoio da So-
ciedade Brasileira de Car-
diologia (SBC), faz parte 
da campanha “Sinais do 
Coração”, promovida pelo 
Grupo Servier. Na angina, 

um forte desconforto ou 
sensação de pressão no 
peito, que se dissemina 
pelos braços e ombros, 
aparece sempre ao rea-
lizar atividades físicas, 
experimentar emoções 
fortes ou baixas tempera-
turas, e cessa de forma es-
pontânea alguns minutos 
depois, ao se retirar o estí-
mulo causador. Estima-se 
que hoje incidência anual 
de Angina seja de 600 mil 
casos e a prevalência de 
3% na população.

Cristo colorido de vermelho
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SG: 4 clínicas fazem 
exames de imagem
A Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo contratou quatro 
clínicas que fazem exames 
de imagem para acelerar a 
fila de espera da Central de 
Regulação: a Climagem, em 
Itaboraí; Medilife, em Alcân-
tara; Ultra Rad, na Estrela do 
Norte; e Facon, no Centro 
de São Gonçalo, vão prestar 
serviços à Prefeitura. As clí-
nicas farão exames de densi-
tometria óssea, mamografia, 
ultrassonografia, ductografia, 
ecocardiograma, ressonân-
cia magnética, radiografia,  
angioressonância cerebral e 
tomografia.

“As clínicas vão somar aos 
serviços já oferecidos em ou-
tras unidades conveniadas e 
próprias. A fila da mamografia, 
por exemplo, está zerada na 
cidade desde o início de março 
deste ano. Eram mais de 12 mil 
pessoas na fila. O Espaço Rosa 
está fazendo mutirão para 
diminuir a fila de ultrassono-
grafia do abdômen. A intenção 
é atender a todos que estão 
na fila de espera de todos os 
exames. Estamos trabalhando 
e nos esforçando para isso. 
A Saúde não pode esperar”, 

disse o secretário municipal 
de Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo, Gleison Rocha. 

Além das novas clínicas, 
um centro de imagem está 
sendo construído dentro da 
Policlínica do Alcântara, no 
bairro Vila Três, que deve ser 
inaugurada até o fim deste 
ano. No espaço também serão 
realizados os seguintes exa-
mes: ressonância magnética, 
tomografia, cintilografia, raio-
-x, endoscopia, ultrassonogra-
fia, mamografia, ergometria, 
ultrassonografia e eletrocar-
diograma.

Os usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS) não 
podem ir direto às clínicas 
para fazer os exames. Para a 
realização, os gonçalenses 
têm que dar entrada no siste-
ma da Central de Regulação 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo, que vai marcar os 
agendamentos. Para isso, os 
moradores podem procurar 
qualquer unidade de saúde 
mais próxima de sua residên-
cia. É importante que mante-
nham os números dos telefo-
nes e endereço do cadastro 
atualizados.

Gripe: vacinação vai avançar 
em Niterói esta semana

A Prefeitura de Niterói está 
avançando com a vacinação 
contra a gripe (Influenza) no 
município. Nesta semana, en-
tre segunda (11) e sexta-feira 
(15), a Secretaria Municipal 
de Saúde realiza a segunda 
etapa da vacinação contra a 
gripe para os trabalhadores 
da Saúde a partir de 60 anos. 
As vacinas da Campanha Na-
cional Contra a Gripe estão 
disponíveis nas policlínicas 
regionais do Vital Brazil, São 
Lourenço, Itaipu e Barreto, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, com entrada até 
às 16h.

O Município começou, 
também, a aplicar a quarta 
dose, ou segunda dose de 
reforço, da vacina contra a co-
vid-19 em idosos, seguindo o 
calendário por idade. Para re-
ceber a vacina contra a covid 
é necessário um intervalo de 
quatro meses da terceira dose 
(primeira dose de reforço). Os 
idosos podem tomar as duas 
vacinas, contra a gripe e con-
tra a covid, no mesmo dia. A 
imunização contra covid-19 
está disponível em quatro 
policlínicas, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, com 
entrada até às 16h.  

O secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo Oliveira, 
alerta para importância da 
imunização.

“Hoje o município está 
com um cenário positivo em 
relação à pandemia e a va-
cinação é fundamental para 
mantermos esse quadro. Se 
você está dentro do público 

alvo, não deixe de comparecer 
a uma das quatro unidades de 
saúde para receber a dose da 
vacina”, afirma.

A Influenza, comumen-
te conhecida como gripe, 
é uma doença viral febril, 
aguda, geralmente benigna 
e autolimitada. Frequente-
mente é caracterizada por 
início abrupto dos sintomas, 
que são predominantemente 
sistêmicos, incluindo febre, 
calafrios, tremores, dor de 
cabeça, mialgia e anorexia, 
assim como sintomas respira-
tórios com tosse seca, dor de 
garganta e coriza. A infecção 
geralmente dura uma semana 
e com os sintomas sistêmicos 
persistindo por alguns dias, 
sendo a febre o mais impor-
tante.

Os vírus influenza são 
transmitidos facilmente por 
aerossóis produzidos por 
pessoas infectadas ao tossir 
ou espirrar. Existem três tipos 
de vírus influenza: A, B e C. A 
influenza C causa apenas in-
fecções respiratórias brandas, 
não possui impacto na saúde 
pública e não está relaciona-
do com epidemias. A influen-
za A e B são responsáveis por 

epidemias sazonais, sendo o 
vírus influenza A responsável 
pelas grandes pandemias.

Algumas pessoas, como 
idosos, crianças, gestantes e 
pessoas com alguma comor-
bidade possuem um risco 
maior de desenvolver com-
plicações devido à influenza. 
A vacinação é a intervenção 
mais importante na redução 
do impacto da influenza. De 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, estima-se 
que a influenza acomete de 
5% a 10% dos adultos e 20% a 
30% das crianças, causando 
de 3 milhões a 5 milhões de 
casos graves e 250 mil a 500 
mil mortes todos os anos.

Locais de vacinação da quar-
ta dose ou segunda dose 
de reforço da vacina contra  
Covid-19 para idosos - a partir 
de 80 anos e contra a Influen-
za:

Policlínica Sérgio Arouca – 
Rua Vital Brazil Filho, s/nº 
– Vital Brazil.
Policlínica Dr. João da Silva 
Vizella – Rua Luiz Palmier, 
726 – Barreto.
Policlínica Regional de Itaipu 
– Avenida Irene Lopes Sodré 
– Itaipu.
Policlínica Regional Carlos 
Antônio da Silva – Avenida 
Jansen de Melo, s/nº – São 
Lourenço.

Entre segunda e sexta serão imunizados trabalhadores da saúde a partir de 60

Niterói é uma cidade aberta 
ao mar, com praias oceânicas 
e de baía, que formam um 
acervo ambiental e turístico 
de grande importância para 
o município. Para assegurar 
a saúde do espaço natural e 
dos visitantes, é necessário 
manter o cuidado com a 
preservação desses locais. 
Em vista disso, a atenção 
com a poluição dos mares, 
oceanos e praias passa a ser 
fundamental, como aponta 
a pesquisa da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) 
“Orla limpa, orla viva - região 
costeira de Niterói: proble-
mas e soluções”.

O projeto teve início em 
março de 2021, em parceria 
com a Prefeitura de Niterói 
e a Fundação Euclides da 
Cunha (FEC) através do Pro-
grama de Desenvolvimento 
de Projetos Aplicados (PDPA). 
O objetivo é a avaliação da 
qualidade da areia das praias 
de Icaraí, Itaipu, Piratininga 
e São Francisco, investigando 
a relação entre a ocorrência 
do poluente microplástico e 
de superbactérias, aquelas 
com genes de resistência 
para diferentes antibióticos e 
que podem causar infecções 
difíceis de tratar. Agora, pou-
co mais de um ano depois, o 
estudo apresenta resultados 
que comprovam a existência 
desses microrganismos nas 
partículas plásticas encon-
tradas na areia dos locais 
avaliados.

“É uma satisfação muito 
grande ver o avanço deste 
projeto e os primeiros resul-
tados. Resultados que certa-
mente contribuirão para saú-
de pública, para ciência e que 

com uma visão estratégica 
poderão guiar políticas públi-
cas. Temos mais uma vez que 
evidenciar o impacto positivo 
do PDPA no município de 
Niterói. Trata-se de um pro-
jeto de grande magnitude, em 
parceria com a Prefeitura, e 
que já se consolida em várias 
frentes, graças ao empenho 
do poder público e dos nossos 
pesquisadores”, celebra o rei-
tor da UFF Antonio Claudio 
Lucas da Nóbrega.

Outro gene identificado 
em abundância na areia das 
praias é o de resistência à 
classe da Azitromicina. Esse 
antibiótico foi amplamente 
utilizado de forma preventiva 
durante a pandemia de Co-
vid-19, mesmo em pacientes 
não hospitalizados e com sin-
tomas leves da doença. A uti-
lização deste medicamento 
pode ter favorecido a seleção 
de bactérias resistentes não 
somente nas praias de Nite-
rói, mas em outros diversos 
ambientes e regiões - Henri-
que Fragoso

O coordenador da pesqui-
sa, professor Abílio Soares, do 
Departamento de Biologia 
Marinha da UFF, explica que 
os microplásticos são partícu-
las com até cinco milímetros 
de diâmetro, oriundas da de-
gradação de objetos maiores, 
consideradas um dos prin-
cipais poluentes ambientais 
atualmente. De acordo com 
o docente, uma vez nos ocea-
nos, eles podem permanecer 
na água ou ser transportados 
para a costa, onde irão se 
concentrar nas areias.

“Estudos anteriores de-
monstram que o microplás-
tico encontrado no oceano 

pode abrigar inúmeros mi-
crorganismos, transmissores 
de doenças ou não, que po-
dem afetar de forma desequi-
librada o ecossistema vivo da 
praia. Nesse projeto, em espe-
cial, as análises descobriram 
que o microplástico é vetor de 
uma variedade de bactérias 
com genes de alta resistência 
à antibióticos. A existência 
desse poluente é um risco à 
saúde dos banhistas”, salienta 
Abílio.

O professor Henrique 
Fragoso, vice-coordenador 
da pesquisa e também da 
Biologia Marinha da UFF, 
destaca que, nos resultados 
obtidos, foi encontrada uma 
grande quantidade de genes 
de resistência a antibióticos 

da classe Vancomicina nos 
microplásticos retirados das 
areias das praias. “Esse é um 
medicamento de uso apenas 
hospitalar que trata infecções 
causadas por quase todos os 
Staphylococcus e muitas ce-
pas de Enterococcus. As Van-
comicinas são utilizadas para 
tratar infecções graves, como 
pneumonia e endocardite”.

“Outro gene identificado 
em abundância na areia das 
praias é o de resistência à 
classe da Azitromicina. Esse 
antibiótico foi amplamente 
utilizado de forma preventiva 
durante a pandemia de co-
vid-19, mesmo em pacientes 
não hospitalizados e com 
sintomas leves da doença. A 
utilização deste medicamen-

to pode ter favorecido a sele-
ção de bactérias resistentes 
não somente nas praias de 
Niterói, mas em outros di-
versos ambientes e regiões”, 
alerta o vice-coordenador da 
pesquisa.

De acordo com Henrique, 
“atualmente, cerca de 750 mil 
pessoas morrem por ano no 
mundo de infecções por estas 
chamadas superbactérias, e 
estima-se que este número 
poderá chegar a 10 milhões 
até 2050. Caso isso se con-
firme, o cenário está aberto 
para o surgimento de uma 
nova pandemia. Para evitar 
este quadro, são necessárias 
ações para diminuir o surgi-
mento de novas superbacté-
rias, como, por exemplo, um 

controle mais rigoroso no uso 
de antibióticos”.

O projeto “Orla limpa, orla 
viva”, segundo seus coordena-
dores, pode ser de utilidade 
para guiar políticas públicas 
locais. Eles enfatizam a neces-
sidade de ações relacionadas 
à saúde pública, e da realiza-
ção de amplas campanhas 
educativas para conscientizar 
a população sobre os impac-
tos ambientais relacionados 
ao acúmulo de lixo nas praias. 
“Os cidadãos do município 
podem colaborar evitando o 
descarte de sujeira no espa-
ço natural. Já a gestão pode 
cooperar com o equilíbrio 
da natureza mantendo uma 
coleta de lixo cada vez mais 
eficiente”, acrescentam.

Por fim, para Abílio e Hen-
rique, a parceria PDPA entre 
as três instituições, que possi-
bilitou o desenvolvimento da 
pesquisa, faz com que a UFF, 
com toda sua expertise, pos-
sa ajudar com soluções para 
problemas reais da cidade de 
Niterói. “A percepção da Pre-
feitura Municipal de Niterói 
em exercer um papel impor-
tante no fomento à pesquisa, 
a fim de auxiliar os estudos 
dos problemas do municí-
pio, é algo extraordinário, em 
especial num momento de 
escassez de recursos por parte 
de outros órgãos de fomento 
tradicionais. O repasse e o 
gerenciamento dos projetos é 
muito benéfico para as partes 
envolvidas, trazendo agilida-
de e transparência na aplica-
ção dos recursos. Que esse 
tipo de colaboração continue 
por muito tempo e sirva de 
modelo para outras cidades 
do Brasil”, finalizam.

Thomaz Silva/Agência Brasil                        

Pesquisa da UFF avaliou a qualidade da areia nas praias de Niterói e comprovou a existência de superbactérias

 Luciana Carneiro/Divulgação

Município também começou a aplicar a segunda dose de reforço contra covid 

Cidades

Estudo mostra presença de 
superbactérias nas praias
Pesquisa da UFF foi realizada em Niterói, nas areias de Icaraí, São Francisco, Itaipu e Piratininga

Divulgação

 As clínicas foram contratadas pela prefeitura para realização dos exames

Secretário de 
Saúde, Rodrigo 
Oliveira, 
alerta para 
importância da 
imunização



Domingo, 10 e segunda-feira, 11/4/2022

Domingo, 10 e segunda-feira, 11/4/2022comercial@ofluminense.com.br

FF
VEÍCULOS

FF
IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

IMÓVEIS
ALUGUEL

EMPREGOS

D
CASA e SERVIÇOS NEGÓCIOS

E

6 ofluminense.com.br Cidades

Espaço será reinaugurado dia 28 de maio, após passar por reformas

SG: Centro de Tradições 
Nordestinas vai reabrir

O Centro de Tradições Nor-
destinas “Severo, Embaixa-
dor Nordestino”, em Neves, 
será reinaugurado no dia 
28 de maio, após passar por 
reformas em sua extensão. 
A Orquestra Municipal de 
São Gonçalo irá comandar 
o grande show de reabertura 
do local. 

“A população terá acesso 
novamente ao Centro de Tra-
dições Nordestinas. Estamos 
preparando uma bela noite de 
reabertura e deixando o local 
à altura do que o povo gon-
çalense merece”, informou o 
subsecretário de Turismo e 

Cultura, Eric Rodrigues.
O local passou por obras 

de construção de cobertura 
sustentável, uma estrutura de 
aproximadamente 900 m² de 
telha e 350 m² de lona, com 
aproveitamento de luz natu-
ral e reuso de água da chuva, 
fruto de compensação am-
biental obtida pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.

Grande parte do espaço 
destinado a receber os visi-
tantes passa a ser coberto. 
Além disso, o Centro de Tra-
dições Nordestinas também 
está recebendo luz de led em 
toda a sua extensão, nova 

pavimentação e paisagismo.
O Centro de Tradições 

Nordestinas conta com uma 
extensão de 22 mil metros 
quadrados. O local conta com 
16 quiosques, além de palco 
para shows e um anexo com 
estacionamento próprio.

O nome “Severo, Embaixa-
dor Nordestino” é uma home-
nagem a Severino Pereira dos 
Santos, que faleceu em 2017, 
aos 65 anos de idade. Natural 
do sertão de Juazeiro do Nor-
te, no Ceará, foi o fundador 
da Embaixada Nordestina 
em São Gonçalo, no bairro 
Laranjal.

 Julio Diniz/Divulgação

O local, que será parcialmente coberto, conta com 16 quiosques, além de palco para shows e estacionamento

Matemática Digital e 
Robótica em cursos
Estão abertas para todo o 
estado do Rio, até dia 17, as 
inscrições para 1.680 opor-
tunidades gratuitas para 
as oficinas de Matemática 
Digital (1.020 vagas) e de 
Robótica (660 vagas) ofere-
cidas pelas escolas Firjan 
Sesi. Os interessados devem 
se inscrever pelo site da ins-
tituição. Podem participar 
alunos do ensino regular 
matriculados em escola da 
rede pública ou bolsistas em 
colégios da rede privada, que 
estejam no 2º segmento do 
ensino fundamental ou no 
1º ano do ensino médio, e 
que possuam condição de 
baixa renda, ou seja, que a 
renda familiar mensal per 
capita seja de até 1,5 salário 
mínimo. As aulas acontece-
rão entre os dias 25 de abril 
e 9 de dezembro.

A Oficina Firjan Sesi Ma-
temática Digital ocorrerá em 
formato híbrido, ao longo de 
30 semanas, com atividades 
realizadas em plataforma 
virtual de games, e presen-
cialmente nas Escolas Firjan 
Sesi. “A ideia é desenvolver 
os conteúdos essenciais de 
Matemática para o Ensino 
Fundamental. O curso serve 
para alunos com dificuldade 
ou que queiram se apro-
fundar na disciplina. Eles 
aprenderão de uma forma 
divertida: as aulas serão 
baseadas em games digitais 
de Matemática”, explica Vi-
nícius Mano, coordenador 
de Conteúdo de Educação 
Básica da Firjan SESI.  Só 
na Região Metropolitana, 
são 440 vagas para a Oficina 
Firjan SESI Matemática Digi-
tal, distribuídas nas escolas 
de Benfica (40); Duque de 
Caxias (80); Jacarepaguá 
(40), Laranjeiras (80); Mara-

canã (40); Nova Iguaçu (40); 
São Gonçalo (40); e Tijuca 
(80).

Já Oficina Firjan Sesi de 
Robótica terá a mesma dura-
ção, porém irá funcionar de 
forma totalmente presencial 
nas 17 unidades espalhadas 
pelo estado do Rio. “Que-
remos expandir o que já 
fazemos nas nossas escolas 
para a sociedade. A robó-
tica é uma forma bastante 
integrada de desenvolver 
habilidades e competências 
diversas, reunindo conceitos 
das áreas do conhecimen-
to, a partir de uma lógica 
tecnológica e de solução 
de problemas associados a 
questões reais”, atesta Mano. 
São 300 vagas na Região 
Metropolitana para a Ofici-
na Firjan SESI de Robótica, 
distribuídas nas unidades 
de Benfica (40); Duque de 
Caxias (20); Jacarepaguá 
(40), Laranjeiras (80); Mara-
canã (20); Nova Iguaçu (20); 
São Gonçalo (40); e Tijuca 
(40).

Os dois cursos estão sen-
do oferecidos nas escolas 
Firjan SESI Barra do Piraí, 
Barra Mansa, Benfica, Du-
que de Caxias, Itaperuna, 
Jacarepaguá, Laranjeiras, 
Macaé,  Maracanã,  Nova 
Friburgo, Nova Iguaçu, Pe-
trópolis, Resende, São Gon-
çalo, Tijuca, Três Rios e Volta 
Redonda.

Shopping tem 
feira para 
adoção de 
cães e gatos

Neste domingo (10), das 
11h às 16h, o São Gonçalo 
Shopping vai realizar mais 
uma edição da Feira Pet, 
evento de adoção de cães e 
gatos. A iniciativa é uma par-
ceria com o projeto “Leve um 
anjo pra casa”, e tem apoio 
do Detran-RJ, da Secretaria 
de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento do 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, do médico ve-
terinário Rhamon Nunes 
e do estúdio de tatuagem  
Dibran Tattoo.

Quem adotar um animal 
de estimação nesta edição 
vai poder marcar para na 
pele o novo amigo de quatro 
patas: o estúdio de tatuagem 
Dibran Tattoo vai tatuar gra-
tuitamente patinhas de gatos 
ou cachorros de até 3cm, 
preta e branca, em quem 
levar para casa um anjinho 
da Feira Pet. O cliente que 
se interessar vai receber um 
voucher para realizar a tatua-
gem em qualquer estúdio da 
Dibran Tattoo. Ainda, o Dr 
Rhamon Nunes vai oferecer 
desconto em vacinas e na 
consulta veterinária dos pets 
adotados.

Para levar um amiguinho 
para casa, é necessário ser 
maior de 18 anos e apresen-
tar identidade, CPF e com-
provante de residência. Além 
disso, o adotante deve assi-
nar um termo de responsa-
bilidade que determine estar 
ciente de todos os cuidados 
que o animal adotado exi-
ge, entre eles oferecer boas 
condições de alimentação e 
espaço onde possa se socia-
lizar, preservar a integridade 
e a saúde do animal.

Inscrições estão 
abertas em todo 
o Estado, até dia 
17, para 1.680 
oportunidades 
gratuitas 
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Campeão 
Galo encara 
o Inter no 
Mineirão
Atlético-MG e Internacio-
nal se enfrentam, neste 
domingo, no Mineirão, às 
16 horas (de Brasília), pela 
primeira rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

As duas equipes che-
gam para o confronto em 
momentos opostos. O Galo 
vem de um ano de mui-
tas conquistas, fato que 
vem se repetindo em 2022. 
Nesta temporada, o clube 
já conquistou os títulos 
da Supercopa do Brasil e 
do Campeonato Mineiro. 
Além disso, na última quar-
ta-feira, estreou com vitó-
ria na Libertadores diante 
do Tolima, na Colômbia.

Devido ao desgaste 
da viagem de volta para 
o Brasil, além de ter um 
duelo importante com o 
América-MG, na próxima 
quarta-feira, o técnico An-
tonio Mohamed pode fazer 
algumas alterações em sua 
escalação. Desfalque certo 
no Atlético é Dodô, que se 
recupera de lesão.

Diferentemente de seu 
adversário, o Inter vive 
momento irregular. Nesta 
temporada, o time já sofreu 
duros golpes, como a eli-
minação na Copa do Brasil 
para o Globo, pela primeira 
rodada, e a derrota em casa 
para o Grêmio por 3 a 0, 
na semifinal do Estadual. 
O time colorado também 
vem de empate na estreia 
da Sul-Americana, na últi-
ma quarta-feira.

O treinador Cacique 
Medina, que sofre pressão 
por parte da torcida, deve 
ter algumas baixas por 
lesão.

Reforçado, Glorioso volta neste domingo à elite após disputar a Série B

Novo Botafogo pega o 
Corinthians em crise

Vitor Silva / Botafogo

Treinador português Luís Castro fará sua estreia no comando do Botafogo neste domingo, no estádio Nilton Santos

Um clássico al-
vinegro na roda-
da de abertura 
do Campeonato 
Brasileiro. Bo-
tafogo e Corin-

thians se enfrentam neste do-
mingo, às 16 horas, no estádio 
Nilton Santos. As duas equipes 
chegam para este duelo viven-
do momentos bem diferentes. 
Inclusive daquilo que deles se 
esperava como neste começo 
de temporada.

O Botafogo está empolgado 
pela nova fase sob o comando 
do empresário John Textor e 
do técnico Luís Castro. A possi-
bilidade da chegada de vários 
reforços e a presença de alguns 
contratados fazem a torcida 
acreditar. Os ingressos coloca-

dos à venda esgotaram e mais 
de 30 mil alvinegros estarão nas 
arquibancadas.

No Botafogo, Castro sabe 
que os primeiros jogos são 
complicados. Mas os jogadores 
demonstram confiança.

“Nossa expectativa é a de 
fazer um grande Campeonato 
Brasileiro e entregar aquilo que 
a torcida tanto espera. Vai ser 

uma estreia complicada. Mas 
acreditamos em um bom jogo 
do nosso time”, disse o meia 
Chay.

Em termos de escalação o 
Botafogo vai usar alguns dos 
seus reforços para a tempora-
da, como os volantes Patrick 
de Paula e Luís Oyama, o meia 
Lucas Piazon e o atacante Vic-
tor Sá. Desfalque na reta final 
por estar servindo à seleção 
paraguaia, o goleiro Gatito Fer-
nández reaparece.

Pelo lado do Corinthians, as 
coisas não estão bem. Sem ven-
cer nenhum clássico em 2022 
- tendo sido eliminado pelo São 
Paulo na semifinal do Paulis-
tão - e vindo de derrota para o 
Always Ready na Libertadores, a 
equipe está pressionada.

Torcida 
alvinegra vai 
lotar o Nilton 
Santos após 
comprar os 40 
mil ingressos

Ganso exalta volta 
por cima do Tricolor

Jesus vem ao Rio 
para o Carnaval

O Fluminense 
vive ótima fase 
na tempora-
da. O tricolor 
conquistou o 
Campeonato 

Carioca sobre o arquirrival 
Flamengo e estreou com 
vitória na Copa Sul-Ame-
ricana.

O meia Paulo Henri-
que Ganso ressurgiu sob o 
comando do técnico Abel 
Braga e destacou como o 
elenco se recuperou após 
a eliminação na Liberta-
dores.

“O Abel encontrou um 
grupo muito forte, muito 
dedicado, e muito com-
prometido. Isso tem feito 

O Flamengo 
vive clima de 
tensão após a 
perda do título 
do Campeo-
nato Carioca. 

Nem mesmo a vitória na 
estreia da Taça Libertadores 
amenizou os nervos da tor-
cida e parte dos dirigentes.

O vice-presidente de 
futebol do Fla, Marcos Braz, 
passou a ser alvo de pressão 
de conselheiros e torcedo-
res. O dirigente chegou a 
marcar reuniões com am-
bos, mas as cancelou.

O técnico Paulo Sou-
sa tem visto seu trabalho 
ser questionado. As fracas 
atuações fizeram os rubro-
-negros ligarem o sinal de 
alerta.

diferença. No jogo que per-
demos, aprendemos muito. 
Aprendemos muito contra 
o Botafogo, também, que 
a gente acabou perdendo, 
mas a derrota nos levou ao 
título”, disse.

Ganso afirmou que o 
Fluminense não deve prio-
rizar nenhuma competição 
neste momento na tempo-
rada.

“Temos que pensar as-
sim, jogo a jogo, não temos 
que priorizar uma compe-
tição, por isso temos um 
elenco muito forte. Sábado 
temos jogo de novo, temos 
que ter uma boa atuação 
se não as críticas vão vir”, 
declarou.

Para piorar, o técnico 
Jorge Jesus revelou que virá 
ao Brasil no Carnaval. A 
viagem já agitou a torcida 
nas redes sociais.

Perfis relacionados ao 
Flamengo nas redes sociais 
afirmam que dirigentes do 
clube vão se reunir com 
Jesus. No entanto, o encon-
tro não deve tratar de um 
possível retorno.

Jorge Jesus ficou no Fla-
mengo entre 2019 e 2020 e 
conquistou diversos títulos, 
entre eles a Libertadores e 
o Campeonato Brasileiro. O 
português afirmou que não 
vai aceitar qualquer clube 
até maio, quando encerra 
seu vínculo com o Benfi-
ca-POR, mesmo ele tendo 
saído há alguns meses.


