
Campanha 
vai arrecadar 
agasalhos

Caravana 
Carequinha 
percorre o Rio

Rio: mais empregos 
e arrecadação à vista
Docas tem projeto para construção de um novo terminal de minério no Porto de Itaguaí

R$ 3 BILHÕES EM INVESTIMENTOS
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A Companhia Docas do Rio (CDRJ) 
anunciou um projeto para implan-
tar mais um terminal para exporta-
ção de minério de ferro no Porto de 
Itaguaí. O novo empreendimento, 
que será instalado em uma área de 
312.514m², receberá investimentos 
de R$ 3 bilhões e vai aumentar a ca-
pacidade de escoamento em cerca 
de 30 milhões de toneladas por ano. 
A Secretaria Nacional de Portos e 
Transportes Aquaviários (SNPTA/
MInfra) tem conduzido o proje-
to, segundo o coordenador-geral 
de Modelagem de Arrendamentos 
Portuários da SNPTA, Alessandro 
Marques: “Existe uma expectati-
va de que, ainda no 1° semestre de 
2022, o Conselho do Programa de 
Parcerias de Investimentos quali-
fi cará o projeto ITG-02 como prio-
ridade nacional”. O Brasil é o 2º 
maior produtor de minério de ferro 
do mundo, atrás apenas da Austrá-
lia, e o minério de ferro é o 2º pro-
duto mais exportado pelo País, de-
pois da soja. 

Exame inovador 
para o pré-natal 
em São Gonçalo
O serviço de triagem pré-natal em 
papel fi ltro do Laboratório Muni-
cipal Ana Nery, rastreia 10 doenças 
e está à disposição de gestantes 
atendidas pela rede pública de São 
Gonçalo. O procedimento inovador 
é semelhante ao teste do pezinho. 
Precocemente detectadas, essas 
doenças podem ser tratadas ain-
da durante a gestação, evitando a 
transmissão para o feto.
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Outro destaque do exame é que ele é realizado apenas com um furo no dedo da grávida 

ESPORTES

Fluminense vira 
a chave para o 
Brasileirão
Após fi car em situação complica-
da na Sul-Americana, o Flu foca 
no duelo contra o Fortaleza, neste 
domingo, pelo Brasileirão.

Tricolor quer esquecer o resultado na Sul-Americana e mira vitória contra o Leão

Inglaterra e 
Portugal têm 
dia de decisão

PÁG. 8

Mostra 
imersiva de 
Van Gogh
O público poderá viven-
ciar nova experiência com 
Van Gogh no próximo fi m 
de semana no MAC, com a 
mostra “Van Gogh e seus 
Contemporâneos - Exposi-
ção Imersiva”.

PÁG. 2

CULTURA
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Público poderá vivenciar uma nova 
experiência com Van Gogh

Vagas em cursos para jovens
Estudantes que cursam ou concluíram o ensino médio em escola pública podem se inscrever
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Mais benefícios 
fi scais para as 
indústrias
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 MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE

Novo empreendimento no Porto de Itaguaí, que será implantado em uma área de 312.514m², receberá investimentos de R$ 3 bilhões

OPINIÃO
CHARBEL TAUIL

Centro de 
Niterói: nova 
esperança
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Turismo cresce 
e fatura em um 
mês R$ 15,4 bi
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Bondinho do Pão de Açúcar, uma das 
principais atrações turísticas do Rio
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CARTA DO LEITOR

Retomada
É bom ver a economia sendo retomada. Lojas abrindo e 
diversos eventos acontecendo. O problema é que está tudo 
caríssimo e fechar as contas no final do mês ficou ainda 
mais complicado.  As vendas precisam aquecer, mas as 
pessoas perderam muito o poder de compra. 
Márcia Almeida

Pix pra todo lado!
Se tem uma coisa que chegou para ficar foi o Pix. Todo 
mundo faz, todo mundo aceita. É seguro e sem taxas. 
Desde o pipoqueiro, até uma compra on-line. A forma 
como a gente consome mudou  completamente e, que bom 
que pelo menos essa mudança tem se mostrado positiva. 
Mas, como tudo tem dois lados, essa semana quase cai 
em um golpe na internet envolvendo justamente uma 
transferência por Pix.
Mauro Maia
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POR JEFFERSON LEMOS

Nova vistoria 
nos trens
Os integrantes da Comisssão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) dos Trens da Alerj, com 
presidência da deputada 
Lucinha (PSD) e relatoria do 
deputado Waldeck Carneiro 
(PSB), farão, nesta segun-
da-feira (23),  às 8h, uma 
vistoria de inspeção no Ra-
mal Saracuruna. O objetivo 
é constatar os problemas 
ocasionados pelo serviço da 
Supervia. Nos últimos dia 
25 de abril e 2 de maio, os 
parlamentares vistoriaram 
os ramais de Japeri e Santa 
Cruz, onde puderam consta-
tar, segundo eles, o descaso 
da concessionária com os 
usuários: falta de banheiros 
e acessibilidade nas estações, 
mato alto e lixo ao longo da 
linha férrea, dormentes dete-
riorados e muros quebrados. 
como se não bastasse, 12 
estações estão sob o poder 
do narcotráfico. Apesar da 
situação, a conccessionária 
chegou a tentar aumentar o 
valor de R$ 5 da tarifa para 
R$ 7, mas acabou tendo que 
recuar.

Encontro em Niterói

 As Defesas Civis do Rio e 
de Niterói realizaram um 
encontro para conversar 
sobre os canais utilizados 
para comunicação com a 
população, desde o sistema 
de sirenes que permite men-
sagens faladas ao vivo, pas-
sando pelas mídias sociais 
e o aplicativo Alerta DCNIT. 
Os dois órgãos destacaram a 
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relevância dos mais de 2,5 mil 
voluntários, as ações preven-
tivas e a importância da co-
municação direta por meio 
dos grupos de whatsapp. A 
equipe carioca, chefiada pelo 
tenente-coronel BM Lauro 
Botto, demonstrou interesse, 
principalmente, nos sensores 
de baixo custo para detecção 
de movimentos em encostas.

Ler, mais um 
patrimônio do Rio
O Ler - Salão Carioca do 
Livro - poderá ser declarado 
Patrimônio Imaterial Cultu-
ral do Estado. É o que prevê 
o PL 5.806/22, do deputado 
André Ceciliano (PT), presi-
dente da Alerj, que o plená-
rio aprovou, em discussão 
única, nesta última quinta 
(19) e que agora depende da 
sanção do governador Cláu-
dio Castro. A medida prevê 
que o Governo do Estado 
poderá celebrar convênios 
e firmar parcerias junto ao 
Poder Executivo munici-
pal para estimular as ações 
culturais e artísticas promo-
vidas pela LER. “A LER em 
seu escopo de promoção à 
cultura, leitura e arte merece 
o reconhecimento desta casa 
de leis”, disse.

Mais benefícios 
fiscais à vista

Defensoria ganha 
nova sede

A Comissão de Tributação, 
Controle da Arrecadação 
Estadual e de Fiscalização 
dos Tributos Estaduais, da 
Alerj realizou uma audiência 
pública, nesta última quinta 
(19), para debater projetos 
de lei que preveem conces-
são de benefícios fiscais à 
indústria. O PL 5.786/22 
institui regime especial de 
tributação para o setor de 
embalagem de papel ou de 
papelão. O PL 5.788/2022 
cria o Programa de Fomento 
à Indústria Química do Esta-
do e o PL 5.787/22 estabelece 
regime especial para indús-
tria de produtos de vidro. 
Presidente da comissão, o 
deputado Luiz Paulo (PSD), 
avaliou positivamente a au-
diência e destacou a partici-
pação de setores da iniciativa 
privada e de órgãos públicos: 
“Fizemos a audiência públi-
ca mais ampla possível. A 
ideia é que, mantida a lega-
lidade, possamos contem-
plar os justos interesses de 
desenvolvimento econômico 
e social”.

Com o intuito de reunir os 
órgãos que atuam na área 
criminal, a Defensoria Pú-
blica do Rio vai inaugurar,  
nesta segunda (23), uma 
nova sede no 15º andar do 
Edifício Garagem Menezes 
Cortes, no Centro do Rio. 
Com quase 8 mil metros 
quadrados de área cons-
truída, o espaço se tornará a 
maior sede de atendimento 
da DPRJ, com mais de 500 
defensores e servidores. O 
evento de inauguração vai 
acontecer a partir das 10h e 
contará com a presença do 
governador Cláudio Castro, 
entre outras autoridades. Na 
ocasião, será realizada uma 
apresentação do espaço e 
um coquetel para os convi-
dados presentes.

Itaboraí distribui moeda social

O prefeito Marcelo Delaroli 
deu início a entrega dos pri-
meiros 5 mil cartões da Moe-
da Social Pedra Bonita para 
famílias em situação de vul-
nerabilidade do município. 
O evento, realizado durante 
a semana no Ciep 130 - Dou-
tor Elias de Miranda Saraiva, 
em Rio Várzea, contou com 
a participação do deputado 
federal Altineu Côrtes, dos 
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secretários municipais, ve-
readores, do presidente de 
Rede Brasileira de Bancos 
Comunitários, Joaquim Melo 
e do presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Desenvol-
vimento do Leste Fluminense 
(Conleste), Hédio Mataruna. 
Os cartões foram entregues às 
famílias com crédito de 150 
Pedras Bonitas (que corres-
pondem a R$150).

Panorama RJPanorama RJ

O presidente da Alerj, de-
putado André Ceciliano 
(PT), visitou recentemente, 
juntamente com o prefeito 
de Cabo Frio, José Boni-
fácio, a Fazenda Campos 
Novos, na cidade, onde 
será instalado um novo 
campus da Universidade 
Estadual do Norte Flumi-
nense (Uenf). A restaura-
ção será custeada com a 

doação de R$ 30 milhões 
feita pela Alerj à instituição, 
aprovada por meio da Lei 
9.515/21. A Fazenda Cam-
pos Novos foi fundada em 
1648 e construída sobre um 
sambaqui, conta com uma 
casa, senzala, oficinas, ca-
pela e cemitério anexo, que 
constituem importantes e 
raros exemplares de arqui-
tetura rural jesuítica.

Uma visita à antiga fazenda
Divulgação

E para celebrar o aniversá-
rio de 80 anos do Piu-Piu, 
dois grafites temáticos foram 
inaugurados no Rio de Janei-
ro (RJ) e em Salvador (BA). 
Sob a curadoria de Marcelo 
Eco, artistas locais represen-
tam o personagem da Warner 
Bros. em trabalhos artísticos 
que trazem o sincretismo en-
tre a cultura pop e a brasileira. 

Referências nacionais em ele-
mentos e cores simbolizam a 
inserção do personagem em 
cada cidade. No Rio, o painel 
foi projetado pela artista 
brasileira Dolores Esos, com 
curadoria de Marcelo Eco. O 
mural está disponível para 
os fãs na Av. São Sebastião, 
na Urca, próximo ao Pão de 
Açúcar.

Painel homenageia Piu-Piu
Divulgação

Dois dias com 
‘Van Gogh’ no MAC
O público poderá vivenciar 
uma nova experiência com 
Van Gogh no próximo fim 
de semana no Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói. 
A mostra multimídia “Van 
Gogh e seus Contemporâ-
neos - Exposição Imersiva” 
, em cartaz na Casa França-
-Brasil, no Rio, vai ao MAC 
compartilhar uma progra-
mação toda gratuita e de 
acesso livre.

A programação acontece 
no sábado (28) e domingo 

(29). A partir das 10h, serão 
realizadas sessões do curta 
de animação “Van Gogh e 
seus contemporâneos”, de 
meia em meia hora, no audi-
tório. Das 15h às 18h, haverá 
programação educativa, 
com contação de histórias 
e oficinas de criação.

Às 18h, um espetáculo 
de luz e som vai projetar 
imagens de Van Gogh e seus 
contemporâneos na facha-
da do Museu. O acesso será 
por ordem de chegada. 

CULTURA FABIANA MAIA

Arte na Rua
O projeto Arte na Rua apre-
senta, neste domingo, no 
Horto do Barreto, às 13, o 
cantor Fabiano Venâncio, 
que traz no repertório gran-
des sucessos do pagode, 
como “Coração Radiante” 
(Revelação) e “Dona” (Jack-
son Martins). Já, às 17h, 
no Rolerzão de Piratininga, 
o grupo Sambariah, forma-
do por seis vozes femininas, 
que interpreta composições 
próprias e cria novos arran-
jos de outros compositores, 
desde o forró até o samba. 

CHAPEUZINHO – Neste domingo, às 16h, o Grupo 
Papel Crepon apresenta o espetáculo infantil “Chapeu-
zinho Vermelho e o Lobo Guará”, de Eduard Roessler, 
no Theatro Municipal de Niterói. Na montagem, o vilão 
é um lobo Guará, animal que está em extinção, e terá 
um final diferente da história real. Os ingressos custam 
R$50 e estão à venda no site Sympla e na bilheteria.

FUTEBOL – De sexta a domingo, sempre às 19h, acon-
tece a “Mostra de Cinema e Futebol”, no Cine Henfil, 
em Maricá. Os filmes sobre os quatro grandes times 
do Rio de Janeiro: Botafogo, Vasco, Fluminense e Fla-
mengo serão exibidos até o dia 5 de junho. O festival 
tem curadoria de Antônio Leal, diretor da CineFoot, e 
traz 19 filmes, entre longas e curtas metragens.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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Público poderá vivenciar uma nova experiência no próximo fim de semana
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Sambariah se apresenta, às 17h, 
no Rolerzão de Piratininga
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Campanha começa nesta segunda. Roupas e cobertores serão destinados a pessoas em situação de rua

Niterói arrecada agasalhos
A Prefeitura de Niterói começa 
a arrecadar agasalhos e artigos 
de frio, por meio da Campanha 
Niterói Solidária, a partir desta 
segunda-feira (23). O obje-
tivo é arrecadar itens como 
gorros, bonés, cobertores, 
luvas, meias e demais artigos 
de frio, desde que estejam 
em boas condições. Os itens 
podem ser entregues na sede 
da Prefeitura, nas secretarias 
de Assistência Social, Defesa 
Civil, Direitos Humanos, além 
das Administrações Regionais 
por toda a cidade, de segunda 
a sexta, das 10h às 16h.

Os artigos serão distribuí-
dos para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social pelas 
equipes da Secretaria de Assis-
tência Social e Economia Soli-
dária. A primeira-dama Chris-
ta Vogel Grael, coordenadora 
voluntária da Niterói Solidária, 
reforça a necessidade de ex-
pandir a atuação da campanha 
para levar acolhimento a quem 
mais precisa.

“No ano passado, nos mo-
bilizamos para arrecadar ar-
tigos de frio e a população 
niteroiense abraçou a cau-
sa. Estamos passando por 
um período de frio intenso 
e é essencial unir esforços 
para atender aqueles que não 
têm o básico para se aque-
cer. Vamos fazer o exercício 
de desapegar dos agasalhos 

que não usamos mais, por-
que eles podem salvar a vida  
de quem está passando frio”, 
disse.

Serviço: Campanha Niterói 
Solidária - Artigos de Frio
Data: Segunda a sexta-feira
Horário: 10h às 16h
Locais: Prefeitura de Niterói

Rua Visconde de Sepetiba, 
987 - Centro.

Secretaria Municipal de Defe-
sa Civil e Geotecnia
 Rua Coronel Gomes Macha-
do, 258 - Centro.

Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Economia 

Solidária
Rua Coronel Gomes Machado, 
281 - Centro.

Secretaria Municipal de Direi-
tos Humanos
Rua Professor Plínio Leite, 
86 - 168, subsolo (Caminho 
Niemeyer) - Centro.
Administrações Regionais:

- Administração Regional do 
Sapê, Badu e Matapaca
 Estrada Caetano Monteiro,567 
- Badu.

- Administração Regional da 
Engenhoca
Rua Dom Antonio Almeida de 
Moraes Junior, 45 - Engenhoca.

- Administração Regional da 
Região Oceânica
Centro Integrado de Segurança 
Pública (Cisp) - Estrada Francis-
co da Cruz Nunes,  6666 - Itaipu.

- Administração Regional da 
Ilha da Conceição
Rua Jornalista Sardo Filho, s/
nº - Ilha da Conceição.

- Administração Regional de 
Icaraí
Av. Ary Parreiras, 21 - Icaraí.

- Administração Regional do 
Fonseca
Horto do Fonseca - Alameda 
São Boaventura, 770 - Fonseca.

- Administração Regional do 
Barreto
Parque Palmir Antonio da Sil-
va - Rua Dr. Luiz Palmier, s/
nº - Barreto.
- Administração Regional do 
Cubango, Santa Rosa e Vital 
Brazil
 Rua Itaperuna, - 
Pé Pequeno.

- Administração Regional do 
Ingá
Av. Cem, - Concha acústica - 
Centro.

- Administração Regional do 
Rio do Ouro
 Estrada Velha de Maricá (Atual 
RJ 100), 194 - Rio do Ouro.

- Administração Regional do 
Largo da Batalha
Rua Reverendo Armando Fer-
reira,  19. (Dentro do Mercado 
Popular).

- Administração Regional do 
Ponto Cem Réis
Rua Dr. Carlos Maximiano, 15, 
Sobrado, Ponto Cem Réis.

- Administração Regional de 
Jurujuba
Rua Carlos Ermelindo Marins, 
34 - Jurujuba.

- Administração Regional de 
Itaipu e Engenho do Mato
Estrada Francisco da Cruz Nu-
nes, 10215. Itaipu.

- Administração Regional de 
São Francisco
Av. Rui Barbosa, 400 - Loja 104 
- São Francisco.

- Administração Regional Cen-
tro e Ponta da Areia
Rua Visconde do Uruguai, 247 
- Centro.

Berg Silva / Prefeitura de Niterói

A primeira-dama Christa Grael, que já coordenou outras campanhas voluntariamente, abraça mais uma causa solidária

SG tem ação para 
moradores de rua
A Prefeitura de São Gonçalo, 
em parceria com o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, 
deu início na última semana à 
primeira ação de acolhimen-
to a pessoas em situação de 
rua. Os serviços assistenciais 
foram oferecidos pelas secre-
tarias da Assistência Social e 
Álcool e Drogas, em conjunto 
com uma equipe do progra-
ma RJ Para Todos. A Secretaria 
de Ordem Pública, através 
da Operação São Gonçalo 
Presente, deu apoio durante o 
processo de abordagem.

O primeiro ponto visita-
do pelas equipes foi a Praça 
Sargento Siber Mendonça, 
na Venda da Cruz, seguindo 
para Neves, ao lado do Detran, 
e finalizando a ação na Rua 
Aloísio Neiva, próximo à co-
munidade Menino de Deus, 
no Centro. 

Os serviços de abordagem, 
abrigamento, atendimento 
social e limpeza dos locais 
estão sendo oferecidos atra-
vés de uma integração entre 

as secretarias. A Secretaria 
de Conservação realizou a 
limpeza dos espaços públicos. 

Por meio dessa parce-
ria, serão feitas ações para 
acolhimento de pessoas em 
vulnerabilidade social, em 
diferentes pontos do muni-
cípio, três vezes por semana. 
A medida tem como objetivo 
oferecer apoio às pessoas em 
situação de rua e garantir mais 
tranquilidade à população 
gonçalense. 

O subsecretário de Prote-
ção Social Especial da Secre-
taria de Assistência Social, Jair 
Mello, acompanhou a ação 
e garantiu que o trabalho é 
disponibilizar à população 
em situação de rua os ser-
viços oferecidos pelo poder 
público.

Cruz Vermelha: mais 
assistência em SG
Prefeitura de São Gonçalo, 
através da Secretaria de 
Assistência Social, firmou 
uma parceria com a Cruz 
Vermelha que visa oferecer 
serviços socioassistenciais 
para deficientes auditivos 
e pessoas com Transtorno 
do Espectro do Autista que 
moram no município.

O projeto “Liberdade e 
Justiça Social” conta com 
atendimentos com psicó-
logos, assistentes sociais, 
fonoaudiólogas e aulas de 
Libras, além de oferecer su-
porte, acolhimento e capa-
citação aos seus cuidadores 
e familiares. O projeto será 
executado nos próximos 
dois anos, podendo ser re-
novado.

Ao todo, serão 50 vagas 
para deficientes auditivos e 
50 vagas para pessoas com 
Transtorno do Espectro do 
Autista. Os atendimentos 
serão feitos na sede da Cruz 
Vermelha em São Gonçalo, 
Av. Presidente Kennedy, 901, 
na Estrela do Norte.

Para se inscrever, basta 
procurar uma das unidades 
dos Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) e 
Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência So-
cial (Creas) de São Gonçalo. 

Mais informações com a 
Cruz Vermelha, pelo número 
(21) 2088-8092.

Luta Antimanicomial - 
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói organizou 
eventos para celebrar o mês 
da Luta Antimanicomial, 
movimento de luta por di-
reitos das pessoas com so-
frimento mental. 

Nesta sexta-feira (20), 
haverá dois eventos: às 10h, 
um sarau no ambulatório 
do Hospital Psiquiátrico de 
Jurujuba e, às 13h, outro 
evento musical no Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) 
Álcool e outras Drogas, da 
Alameda. A programação 
segue na segunda (23), às 
13h, com oficinas e música 
no Capsi Monteiro Lobato, 
em Santa Rosa.

Niterói irá reformar e ampliar 
unidades do Médico de Família
As unidades do Programa 
Médico de Família (PMF) Vó 
Tereza, na Ponta da Areia, e 
Jesus Montanez, no Morro 
do Palácio, no Ingá, serão 
reformadas e ampliadas 
pela Prefeitura de Niterói. 
O investimento municipal 
nas intervenções nas duas 
unidades será de cerca de 
R$ 887 mil, com R$ 471 mil 
na Ponta da Areia e R$ 416 
mil no Morro do Palácio. O 
início das obras foi oficiali-
zado, nesta sexta-feira (20), 
em uma reunião online com 
a participação do prefeito 
de Niterói, Axel Grael; dos 
secretários municipais Ro-
drigo Oliveira (Saúde), Bira 
Marques (Executiva), An-
derson Pipico (Participação 
Social); da  diretora geral da 
Fundação Estatal de Saúde 

(FeSaúde), Anamaria Schnei-
der; de líderes comunitários 
e de representantes das as-
sociações de moradores da 
Ponta da Areia e do Morro 
do Palácio.

O prefeito Axel Grael des-
tacou que as obras nas duas 
unidades do PMF fazem 
parte de um conjunto mais 
amplo de investimentos na 
área da saúde no âmbito 
do Plano Niterói 450. Até 
2024, a Prefeitura de Niterói 
vai investir R$ 256 milhões 
em obras em toda a rede de 
atendimento, além de R$ 25 
milhões na modernização 
dos equipamentos e na reno-
vação do parque tecnológico 
das unidades de saúde.

“É um plano de investi-
mentos muito esperado na 
cidade. Na pandemia, nosso 

sistema de saúde mostrou 
uma grande capacidade de 
dar respostas à população. 
Agora vamos investir para 
desenvolver ainda mais a 
política de saúde de Niterói. 
As obras que iniciamos hoje 
são fundamentais nessa es-
tratégia de investimentos. O 
PMF do Morro do Palácio é 
uma unidade pioneira que 
deu início do Programa Mé-
dico de Família em Niterói e 
influenciou todo o país. Com 
o Plano Niterói 450 e seus 
vários eixos, como a Saúde, 
estamos preparando a cida-
de para o futuro”, afirmou 
Axel Grael.

Os PMFs da Ponta Da 
Areia e do Morro do Palácio 
serão ampliados, receberão 
novas instalações e terão 
novos acessos e novas áreas 

de circulação. A previsão é 
que as obras nas duas uni-
dades sejam concluídas em 
três meses. 

Durante as intervenções 
no PMF da Ponta Da Areia, 
os atendimentos serão rea-
lizados em parte na própria 
unidade e em parte em uma 
igreja próxima. No caso do 
PMF do Morro do Palácio, 
os atendimentos durante 
as obras vão ocorrer inte-
gralmente em uma igreja da 
região.

O secretário municipal de 
Saúde, Rodrigo Oliveira, ex-
plicou que os investimentos 
do Plano Niterói 450 na área 
da saúde estão apenas no 
início. O secretário destacou 
que as obras serão realizadas 
com a participação direta 
dos moradores.

O investimento nas intervenções das unidades será de cerca de R$ 887 mil
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Caravana Carequinha vai levar um pouco da arte circense para a população

Caravana Carequinha vai 
percorrer 10 cidades no RJ

Criado com o objetivo de 
contemplar uma produção 
híbrida, que resultará em 
ações culturais por meio di-
gital e presencial, prevendo 
a veiculação de conteúdo 
artístico de Companhias 
circenses de dez municípios 
do Estado do Rio de Janeiro, 
o Projeto Caravana Carequi-
nha entra em sua reta final 
com duas frentes de traba-
lho. Enquanto uma equipe 
edita as mais de 50 horas de 
gravações dos espetáculos 
apresentados em Rio Bonito, 
outra faz visitas técnicas nos 
dez municípios participantes 
do Projeto: Angra dos Reis, 
Cantagalo, Conceição de 
Macabu, Duque de Caxias, 
Guapimirim, Nova Friburgo, 
Petrópolis, Resende, Rio Bo-
nito e São Gonçalo.

Nestas cidades serão rea-

lizados, nos fins de semana, 
entre os dias 28 de maio e 26 
de junho, os chamados Cor-
tejos Circenses, uma espécie 
de performance ambulante, 

em um caminhão trio, com 
cada uma das Companhias 
selecionadas. Cada cortejo 
acontecerá simultaneamente 
ao lançamento do espetáculo 

no site oficial do Projeto Ca-
ravana Carequinha - https://
www.caravanacarequinha.
com -, que servirá para pro-
mover os shows virtuais e 
atrair o público de cada ci-
dade para assisti-los, tanto 
virtual quanto presencial-
mente.

A gravação dos espetá-
culos no complexo circense 
montado em Rio Bonito, no 
mês de abril, reuniu em tor-
no de 40 artistas e recebeu 
cerca de 550 convidados, 
entre adultos e crianças, em 
sua maioria estudantes da 
rede pública de Rio Bonito. 
Após a edição final, os vídeos 
terão 40 minutos de espetá-
culo, 20 de Oficina e 30 de 
entrevista com os artistas e o 
making of com os bastidores 
do trabalho realizado com as 
Companhias Circenses.

Organizadores fazem visitas nos  municípios que receberão as ações

Meta é acolher e 
também oferecer
serviços
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Nova esperança para o Centro

Charbel Tauil*

Depois de muito tempo, muitos 
pedidos, sugestões e críticas do 
Sindilojas, enfim a Administração 
Regional do Centro e da Ponta da 
Areia deixou de existir apenas de 
forma virtual e hoje tem uma sede, 

na Rua Visconde de Uruguai, com 
a presença marcante do adminis-
trador regional Adriano Oliveira. E 
nós, do Sindilojas, esperamos e con-
fiamos que Boinha, como é mais 
conhecido, faça uma boa gestão.

Oportunidades para ele de-
monstrar sua capacidade e com-
petência não faltam, visto que o 
Centro, hoje, encontra-se completa-
mente abandonado, principalmen-
te o trecho localizado entre a Ave-
nida Amaral Peixoto e o Terminal 
Rodoviário Roberto Silveira, onde 
o Poder Público precisa se mostrar 
presente, atuando em várias frentes.

Diferente da orla, com seus 
monumentos imponentes que 
compõem o Caminho Niemeyer e 
que chamam a atenção, por exem-
plo, do turista que chega à cidade de 
barca para visitar o Museu de Arte 
Contemporânea, símbolo de Nite-
rói, o trecho entre a Amaral Peixoto 
e a Rodoviária não causa o mesmo 
impacto ao visitante, que mal chega 
a atravessar a Avenida Rio Branco. 

Muito pelo contrário.

Embora esta área do Centro, es-
quecida, ostente também rique-
zas arquitetônicas e históricas, 
como o Jardim São João, estes 
patrimônios se tornaram 
abrigo e refúgio 
para a população 
em situação de rua 
e sofrem com a falta 
de manutenção e 
de limpeza, com a 
iluminação precá-
ria e a inseguran-
ça. A ação irregular 
de ambulantes, a 
“imobilidade urba-
na” e a quase ine-
xistência de vagas 
de estacionamento 
completam o quadro de des-
caso das autoridades. 

A falta de atividades cultu-
rais e de lazer amparadas pelo Poder 
Público impedem que a região 
deixe de ser apenas um local de 
passagem, e que se torne um desti-

no não só de moradores da cidade, 
mas também de turistas oriundos 
do estado, do resto do país e, quem 

sabe, até mesmo do exterior.

Para mudar a realidade 
do bairro, não basta ape-

nas termos no Centro 
uma Administração 
Regional. Se o diálo-
go com moradores 
e comerciantes não 
for levado adiante e 
seja transformado em 
ações, o espaço não 
passará, na prática, 
de um amontoado de 
concreto erguido.

Nós esperamos 
que o Governo, na fi-

gura do prefeito Axel Grael, 
faça, realmente, dessa Ad-
ministração, um poço de efi-
ciência, no sentido de atender 

aos anseios e aos vários aspectos 
que o comércio precisa e necessita 
com urgência, visto que foi um dos 
setores da economia mais afetados 

pela pandemia, o que impacta dire-
tamente na geração de empregos e 
renda na cidade, além, é claro, na 
arrecadação.

De imediato, o Sindilojas preten-
de marcar uma reunião com Boinha 
e com alguns comerciantes de seto-
res estratégicos para discutir várias 
ações a serem implementadas no 
bairro, principalmente aos sábados, 
e que contribuam para melhorar, já 
em curto prazo, o fluxo de pessoas 
na região.

O Sindilojas também vai acom-
panhar de perto o desenrolar das 
ações da Administração Regional 
e cobrar do Poder Público as obras 
tão prometidas para a revitalização 
do Centro, mas que ainda não 
saíram do papel. Desejamos ao 
secretário Boinha sucesso, com 
muita participação dos lojistas e dos 
moradores. 

A falta de atividades 
culturais e de lazer 

amparadas pelo 
Poder Público 

impedem que a 
região deixe de ser 
apenas um local 

de passagem

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói
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Instituto Proa abre nova turma para agosto. Interessados podem se inscrever até o dia 26 de julho

Rio: 2 mil vagas para jovens
O Instituto PROA tem reforça-
do cada vez mais a importân-
cia da empregabilidade para 
os jovens de baixa renda. Com 
isso, oferece milhares de opor-
tunidades para eles se aper-
feiçoarem para o mercado de 
trabalho, conectando-os com 
vagas de emprego. E, a próxi-
ma turma, que começa no dia 
1º de agosto, está com inscri-
ções abertas no site: https://
plataforma.proa.org.br/, com 
2 mil vagas disponíveis.

Para participar é preciso 
ter entre 17 e 22 anos, estar 
cursando ou ter concluído o 
3º ano do Ensino Médio em 
escola pública e morar no 
Estado do Rio de Janeiro. As 
inscrições vão até o dia 26 de 
julho.

Na Plataforma PROA, os 

jovens que concluíram o Ensi-
no Médio em escolas públicas 
e que buscam seu primeiro 
emprego, têm acesso gratui-
to a 100 horas de aulas com 
orientação e apoio de tutores 
em encontros semanais ao 
vivo, às quartas ou quintas-
-feiras, no melhor horário 
para o aluno.

“O PROA foi um divisor 
de águas para tudo o que eu 
pensava sobre o mercado do 
trabalho. Apenas depois de 
passar pelas disciplinas de 
Planejamento de Carreira, 
Projeto Profissional, Auto-
conhecimento, Raciocínio 
Lógico e Comunicação, que 
eu pude entender e me sentir 
preparada para o mundo. Tan-
to a plataforma PROA quanto 
as tutorias semanais foram 

essenciais para que eu me 
tornasse apta para conseguir 
meu primeiro emprego. Além 
disso, foi através do time de 

Divulgação

Para participar da iniciativa é preciso ter entre 17 e 22 anos

Feira 
incentiva 
quem quer  
empreender
No dia 26 de maio, a partir 
das 17h, coordenadores, 
professores e alunos dos 
cursos de Administração e 
Recursos Humanos da Es-
tácio Niterói vão oferecer 
diversas ações gratuitas 
sobre empreendedoris-
mo. 
Os interessados - morado-
res da cidade e dos muni-
cípios vizinhos - poderão 
participar gratuitamente 
da Feira de Incentivo ao 
Empreendedorismo, que 
acontecerá na Estácio 
Campus Niterói, que fica 
na Rua Eduardo Luiz Go-
mes, 134. A instituição de 
ensino superior contará 
com o apoio do Sebrae e 
com a palestra de Evandro 
Barreto, além de outros 
parceiros externos e es-
tudantes que já empreen-
dem. 

Evandro falará sobre 
a temática “Empreen-
dedorismo: jornada no 
ramo da gastronomia e 
como se desenvolver no 
mercado de trabalho”. 
Ele é proprietário de um 
dos estabelecimentos de 
crepes mais famosos de 
Niterói: o Crepe do Evan-
dro. As pessoas também 
poderão participar das 
oficinas sobre LinkedIn e 
de outras redes sociais e 
da importância do mundo 
digital.

Vassouras tem seu 1º 
Festival de Cinema
A Secretaria de Estado de 
Turismo (Setur-RJ) e a Turis-
Rio participam do 1º Festival 
de Cinema de Vassouras – 
No Vale do Café, evento pio-
neiro na região turística Vale 
do Café, que será realizado 
entre deste domingo até 29 
de maio, no Centro de Con-
venções General Sombra, 
no Centro do município.  
Mais de 400 inscrições fo-
ram feitas, nas diversas ca-
tegorias.

Idealizado, produzido 
e dirigido pelo cineasta 
Bruno Saglia e pela atriz e 
produtora-executiva Jane 
Saglia, o evento pretende ir 
além da exibição de filmes. 
A finalidade é aprimorar 
ainda mais o intercâmbio 
para a produção audiovisual 
entre as cidades brasileiras, 
propor ações culturais, atra-
vés de palestras e debates, 
encontros com profissio-
nais do setor, incentivar 
reflexões sobre os diferentes 
formatos, discutir estraté-
gias para a distribuição dos 
filmes representativos no 
período do evento, sem-
pre aproximando o público 
destas obras de total re-
levância para a indústria  
audiovisual.

Patrocinado pela Secre-
taria de Estado de Cultura e 
Economia Criativa do Rio de 
Janeiro, através da Lei Esta-
dual de Incentivo à Cultura, 
e pela Light, o 1º Festival de 
Cinema de Vassouras – No 
Vale do Café é uma mostra 

nacional de cinema, com 
característica competitiva, 
participativa e informativa, 
que apresenta uma progra-
mação que reflete a essência 
da região.

A Setur-RJ e a TurisRio 
participam do evento pro-
movendo o estado do Rio 
de Janeiro em um estan-
de, viabilizado em parce-
ria com a Fecomércio, no 
qual os visitantes poderão 
assistir a um vídeo VR 360 
graus com as belezas do 
Estado, filmadas por dro-
ne. Nesta segunda, a partir 
das 15h, a TurisRio parti-
cipará do painel “Turismo  
Cinematográfico”, que acon-
tecerá no Centro Cultural 
Cazuza.

Além disso, o público po-
derá conhecer e comprar pe-
ças dos artesão cadastrados 
no Programa do Artesanato 
Fluminense. Na ocasião, a 
loja itinerante do artesanato 
(van do Artesanato) estará 
no local, expondo o traba-
lho dos profissionais. Serão  
sete artesãos por dia, reve-
zando suas produções até 
dia 29.

Secretaria lançou novas edições de projetos para mais de 500 jovens

Emprega JUV: Cariocas 
lotam Cidade das Artes 

Mais de 500 adolescentes 
e jovens entre 15 e 29 anos 
participaram, na última ter-
ça-feira (17), da aula inau-
gural do programa Emprega 
JUV da Secretaria Especial da 
Juventude Carioca (JUVRio). 
A cerimônia realizada na Ci-
dade das Artes, na Barra da Ti-
juca, contou com a presença 
dos jovens selecionados para 
três grandes projetos da pasta 
da Prefeitura do Rio: o Fala, 
Juventude!, o Papo de Futuro 
e o Jovens Promotores da Saú-
de, executado em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Saúde. Lançado em 2021, 
o Emprega JUV é o programa 
de empregabilidade da JU-

VRio, que tem por objetivo 
auxiliar a juventude carioca 
na busca por oportunidades 
de trabalho, promovendo 
seu desenvolvimento por 
meio da orientação, qualifi-
cação profissional e ofertas 
de inserção no mercado de 
trabalho.

Para o secretário especial 
da Juventude Carioca, Salvino 
Oliveira, o Emprega JUV será 
um diferencial na vida dos 
jovens que passarem pelo 
programa. Desde que foi ini-
ciado, em 2021, mais de cinco 
mil pessoas da cidade já fo-
ram alcançadas nas áreas de 
audiovisual, saúde, fotografia 
e coquetelaria, por exemplo.

- A nossa missão é dar 
oportunidades e democrati-
zar acessos. Esse programa 
foi criado justamente porque 
vimos que a juventude da 
cidade do Rio de Janeiro quer 
aprender mais e encontrar 
seu lugar no mercado de tra-
balho e no mundo - destacou 
o secretário Salvino Oliveira 
ao lado secretário municipal 
de Saúde, Rodrigo de Sousa 
Prado, do professor e médico 
da Fiocruz, Daniel Soranz, 
além de outras autoridades 
que falaram sobre o enfren-
tamento ao desemprego que 
acomete mais de 20% jovens 
dos quase 50 milhões de jo-
vens brasileiros desde 2016.

O Emprega JUV será um diferencial na vida dos jovens do programa, que têm idades entre 15 e 29 anos
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empregabilidade do curso 
que tive acesso à oportuni-
dade de emprego que con-
quistei duas semanas após a 

conclusão do PROA”, afirma 
Paloma Oliveira, PROANE do 
Rio, formada em 2021 e que 
hoje trabalha na ESPM-Rio.

A Plataforma PROA ofe-
rece módulos de: Autoco-
nhecimento (20 horas), Pla-
nejamento de Carreira (20 
horas), Projeto Profissional 
(20 horas), Raciocínio Lógico 
(20 horas), Comunicação (20 
horas). Ao final, os alunos que 
concluírem estarão aptos para 
participarem de processos se-
letivos para vagas de posições 
de início de carreira e primei-
ro emprego. Todos recebem 
certificado de conclusão emi-
tido pelo PROA e têm acesso a 
vagas de emprego disponíveis 
no mercado.

E agora os alunos que pre-
ferem estudar presencial-

mente têm acesso ao espaço 
do Instituto PROA e P&G ex-
clusivo, onde podem utilizar 
computadores para estudar 
e tirar dúvidas direto com 
um monitor. A sala fica na 
Biblioteca Parque Estadual, 
no Centro do Rio e conta com 
20 computadores, com acesso 
à internet. A sala funciona 
de segunda a sexta, das 10h 
às 17h.

“A Biblioteca Parque Esta-
dual foi escolhida por ser um 
espaço que estimula a criativi-
dade do jovem e ser um local 
de fácil acesso, no centro da 
cidade. Vimos a necessidade 
dessa conectividade com 
nossos alunos, apoiando de 
perto cada um”, afirma Alini 
Dal’Magro, CEO do Instituto 
PROA.

Mais de 400 
inscrições 
foram feitas, 
nas diversas 
categorias do 
Festival
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Farmácia alerta para 
a automedicação
O Conselho Regional de Far-
mácia do Rio de Janeiro (CR-
F-RJ) faz uma alerta sobre os 
perigos da automedicação, 
após pesquisa realizada pelo 
Instituto de Ciência, Tecno-
logia e Qualidade (ICTQ), 
por meio do Instituto Data-
folha, apontar o crescimento 
do número de pessoas que 
adotam a prática. O levan-
tamento constatou que a 
automedicação é um hábito 
comum a 89% dos brasilei-
ros. No Rio de Janeiro, esse 
índice alcança 88%, apenas 
1% abaixo da média nacio-
nal. De acordo com o estudo, 
os principais medicamentos 
usados por conta própria 
no estado são: analgésicos 
(63%), antigripais (45%), re-
laxantes musculares (38%) e 
antitérmicos (29%).

Para o presidente do Con-
selho Regional de Farmácia 
do Estado do Rio de Janeiro 
(CRF-RJ), Camilo Carvalho, 
o resultado dimensiona a 
gravidade de um problema 
que já era de conhecimento 
de todos.

“Todo medicamento tra-
zem riscos, mesmo quando 
utilizado de forma correta. 
O seu consumo de forma 
racional visa obter o maior 
benefício e reduzir possíveis 
efeitos prejudiciais. O CRF-
-RJ trabalha incansavelmen-
te para mudar essa cultura, 
que é uma das principais 
causas de intoxicação no 
estado. Por isso, alertamos à 
sociedade sobre a gravidade 
desta prática. Além disso, 

estamos dialogando com a 
classe farmacêutica, porque 
precisamos orientar a po-
pulação, sobretudo quanto 
ao uso indiscriminado e os 
riscos à saúde”, pondera o 
presidente do CRF-RJ.

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 4 e 12 de abril 
de 2022, e o Datafolha en-
trevistou 2.099 pessoas, em 
151 municípios de todas as 
regiões do país. A margem 
de erro máxima total da 
amostra é de 2 pontos per-
centuais, para mais ou para 
menos, dentro do nível de 
confiança de 95%. O levan-
tamento constatou também 
o crescimento da digitali-
zação da Saúde. Segundo 
dados da pesquisa, 24% dos 
brasileiros fazem uso de 
aplicativos e outros recursos 
da telemedicina, tais como 
consulta online – aquela 
feita a distância – e prescri-
ção digital em farmácias e 
drogarias. O estado do Rio de 
Janeiro supera a média na-
cional alcançando o índice  
de 27%.

O levantamento traz ou-
tro dado preocupante: cerca 
de 54% dos entrevistados no 
Rio de Janeiro declararam 
consultar o Google para en-
tender os sintomas de saúde 
antes de se automedicarem. 
O índice do estado é maior 
do que a média nacional que 
é e 51%. Diante disso, Camilo 
destaca ainda que não basta 
conhecer os sintomas para 
assegurar um tratamento 
eficaz e seguro.

São Gonçalo oferece exame 
inovador para o pré-natal

As gestantes atendidas pela 
rede pública de São Gonçalo 
têm um exame inovador à 
disposição. Trata-se do ser-
viço de triagem pré-natal em 
papel filtro do Laboratório 
Municipal Ana Nery, que ras-
treia 10 doenças. O procedi-
mento é semelhante ao teste 
do pezinho. Precocemente 
detectadas, elas podem ser 
tratadas, ainda durante a ges-
tação, evitando a transmissão 
para o feto. Outro destaque do 
exame é que ele é realizado 
apenas com um furo no dedo 
da grávida, como o teste de 
glicose, evitando a retirada 
de sangue tradicional e o 
resultado sai em poucos dias 
após a coleta.

O teste do papel filtro deve 
ser realizado assim que a 
gravidez é confirmada e no 
último trimestre da gestação. 
Todas as grávidas que iniciam 
o pré-natal na rede pública 
de saúde de São Gonçalo 
têm acesso ao exame já nas 
primeiras consultas com o 
ginecologista. Aquelas que 
ainda não iniciaram o pré-
-natal devem procurar qual-
quer unidade de saúde para 
a marcação da consulta e a 
realização do exame. 

O exame de papel filtro 
detecta doenças como altera-
ções dos hormônios presentes 
na tireoide (TSH), sífilis, HIV, 

hepatites B e C, toxoplasmose, 
rubéola e herpes (citomega-
lovírus). Estes três últimos 
avaliam se a gestante já teve 
a doença e se ainda tem o 
vírus no corpo. “A indicação 
do exame é para o início e o 
fim da gestação. Mas quando 
há positividade para alguma 
doença, ele é feito mensal-
mente para acompanhar o 
tratamento, que também 
começa a ser realizado com o 
objetivo de tentar que o bebê 
não se contamine”, explicou a 
biomédica Marcele Antunes 
Balonecker.

Cerca de 7 mil exames são 
realizados mensalmente. Ele 
está disponível em todos os 

postos de saúde da cidade. Os 
resultados saem, no máximo, 
em 15 dias. Se a gestante tes-
tar positivo para alguma das 
doenças, ela deve começar 
o tratamento para que o feto 
não seja contaminado com 
a mesma doença através da 
placenta ou tenha sequelas. 

“As doenças presentes du-
rante a gravidez e não diag-
nosticadas e tratadas adequa-
damente podem causar danos 
à saúde do feto e da gestante. 
Quando detectadas precoce-
mente, podem ser tratadas 
com maior êxito e seu maior 
benefício é a possibilidade 
de erradicar a transmissão de 
mãe para filho das doenças 

como patologias hereditárias, 
parasitárias e infecciosas, 
evitando parto prematuro, 
surdez, malformações, retar-
do mental e até o óbito fetal”, 
finalizou Marcele.

Exames realizados com o 
papel filtro:

• HBsAg

• HBcAg

• HCV

• HIV 1/2 AB

• HTLV

• TSH

• Sífilis Total

• Rubéola IGM/IGG

• Toxoplasmose IGM/IGG

• Citomegalovírus IGM/IGG.

Triagem em papel filtro rastreia dez doenças que podem acometer gestantes  

Número estimado de 4,5 milhões de óbitos é apontado em relatório da OMS que mostra impactos da covid-19 
A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) divulgou na úl-
tima sexta-feira (20) relatório 
com impactos do primeiro 
ano da pandemia de covid-19, 
que levou a um excesso de 
mortes estimado em 4,5 mi-
lhões. Os dados fazem parte 
do conjunto de Estatísticas 
Mundiais de Saúde referentes 
a 2020.

As estatísticas revelam 
até que ponto a pandemia 
vem afetando os sistemas 
de saúde em todo o mundo, 
em alguns casos, restringin-
do severamente o acesso a 
serviços essenciais. De acor-
do com o documento, essas 
interrupções provavelmente 
atrasarão o progresso global 
tanto na expectativa de vida 
quanto na expectativa de vida 
saudável nos primeiros 20 
anos do século.

A expectativa de vida glo-
bal ao nascer aumentou de 
66,8 anos em 2000 para 73,3 
anos em 2019, enquanto a 
expectativa de vida saudável 
aumentou de 58,3 anos para 
63,7 anos. Isso se deve, em 
grande parte, aos ganhos 
em saúde materno-infantil e 
aos grandes investimentos e 
melhorias em programas de 
doenças transmissíveis, como 
HIV, tuberculose e malária. 
No entanto, os dados de 2020 
mostram que interrupções 
nos serviços contribuíram 
para o aumento de mortes por 
tuberculose e malária entre 
2019 e 2020.

Segundo a OMS, antes da 
pandemia, também havia 
tendências mundiais que 
apontavam para a redução 
do atraso no crescimento in-
fantil, do consumo de álcool 
e do uso de tabaco, além do 
no aumento do acesso à água 
potável gerenciada de forma 
segura, ao saneamento e a sis-
temas de esgoto gerenciados 
de forma segura, à higiene 
básica, a combustíveis limpos 

e a tecnologias para cozinhar.
Esses avanços foram par-

cialmente sustentados por 
uma duplicação dos gastos 
globais em saúde entre 2000 
e 2019, atingindo 9,8% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
global. Mas aproximada-
mente 80% desses gastos 
ocorreram em países de alta 
renda, sendo a maior parte 
(cerca de 70%) proveniente de 
orçamentos governamentais. 
Nos países de baixa renda, o 
pagamento do próprio bolso 
foi a principal fonte dos gas-
tos com saúde (44%), seguido 
por ajuda externa (29%).

Pandemia - Embora a co-
bertura dos serviços tenha 
melhorado nos últimos 20 
anos, os gastos em saúde pio-
raram. “Com a atual recessão 
econômica mundial e os sis-
temas de saúde lutando para 
continuar oferecendo ser-
viços de saúde, a pandemia 
de covid-19 provavelmente 
interromperá o progresso 
feito na cobertura de serviços 
e piorará ainda mais a prote-
ção financeira globalmente”, 
avaliou a OMS.

Segundo a organização, o 
cenário ocorre porque algu-
mas pessoas não conseguem 
acessar sistemas de saúde 
por não poderem pagar do 
próprio bolso. Além disso, 
entre os que procuram e ob-
têm serviços, há, atualmente, 
um risco maior de enfrentar 
dificuldades financeiras por 
causa dos gastos diretos com 
saúde do que antes da pan-
demia.

De acordo com o relató-
rio, ao mesmo tempo, uma 
falha crônica em reconhecer 
o papel central da atenção 
primária à saúde e financiar 
adequadamente elemen-
tos-chave, como a força de 
trabalho em saúde, desace-
lerou a eficácia da resposta 
à covid-19 e desencadeou 

interrupções nos cuidados de 
rotina que ameaçam compro-
meter ainda mais a capacida-
de dos países de alcançar os 
Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável para a saúde 
até 2030.

Síndrome respiratória - Os 
casos de covid-19 voltaram 
a predominar entre as ocor-
rências com resultado labo-
ratorial positivo para vírus 
respiratórios. Atualmente, 
eles correspondem a 41,8% 
dos casos, registrados nas 

últimas quatro semanas epi-
demiológicas. No momento, 
a covid-19 ressurge como a 
principal causa de síndro-
me respiratória aguda grave 
(SRAG) entre os resultados 
positivos de SRAG. A análise 
foi divulgada pela Fundação 
Oswaldo Cruz, nesta sexta-
-feira (20), referente à semana 
epidemiológica 19, entre 8 e 
14 de maio.

Os dados fazem parte do 
novo Boletim InfoGripe da 
Fiocruz. Segundo ele, 36% do 
total de casos de SRAG são 

de vírus sincicial respiratório 
( VSR), que atinge funda-
mentalmente crianças pe-
quenas. “Nas quatro últimas 
semanas epidemiológicas, a 
prevalência entre as notifica-
ções com resultado positivo 
para vírus respiratórios foi de 
3,2% para Influenza A; 0,4% 
para Influenza B; 36,5% para 
VSR; e 41,8% para Sars-Cov-2 
[covid-19]. Em relação aos 
óbitos, a presença destes 
vírus entre os casos positivos 
foi de 4,6% para Influenza A; 
0,7% para Influenza B; 6,6% 

para VSR; e 79,5% para Sars-
-Cov-2”, destacou o boletim.

Diante do novo cenário, 
que aponta aumento de casos 
de SRAG na população adul-
ta, o pesquisador Marcelo 
Gomes, coordenador do In-
foGripe, recomenda atenção 
especial na rede laboratorial 
de todo o território nacional 
para que haja identificação 
adequada de vírus associados 
a essa mudança de tendência 
recente, em particular para 
diferenciação entre casos de 
covid-19 e influenza.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

A expectativa de vida global aumentou de 66,8 anos em 2000 para 73,3 anos em 2019, enquanto a expectativa de vida saudável aumentou de 58,3 anos para 63,7 

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Exame é realizado com apenas uma coleta de sangue no dedo da grávida

Precocemente 
detectados, os 
males podem 
ser tratados 
ainda durante a 
gravidez

Primeiro ano de pandemia 
levou a excesso de mortes 

Cidades
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Empreendimento vai receber investimentos na ordem de R$ 3 bilhões 

Porto de Itaguaí terá novo 
terminal de minério 

A Companhia Docas do Rio 
de Janeiro (CDRJ) anunciou 
um projeto que visa a implan-
tação de mais um terminal 
para exportação de granel 
sólido mineral no Porto de 
Itaguaí. O novo empreendi-
mento, que será implantado 
em uma área de 312.514m², 
vai receber investimentos 
na ordem de R$ 3 bilhões e 
aumentar a capacidade de 
escoamento de minério de 
ferro pelo porto em cerca de 
30 milhões de toneladas por 
ano.  

Nos últimos dias 11 e 12 
de maio, diretores e gesto-

res da Autoridade Portuária 
acompanharam a visita rea-
lizada pela equipe técnica do 
Ministério da Infraestrutura 
(MInfra) e da Empresa de 
Planejamento e Logística 
(EPL), que está realizando 
um estudo referente ao futuro 
arrendamento denominado 
ITG-02, conhecido como 
‘área do meio’, com término 
previsto neste 1° semestre.  

O gerente de Estruturação 
de Projetos da EPL, Fernando 
de Castilho, explicou que “o 
estudo avalia a dinâmica do 
mercado da região e analisa 
a capacidade instalada para 

armazenagem e movimen-
tação de cargas no complexo 
portuário”.

A Secretaria Nacional de 
Portos e Transportes Aqua-
viários (SNPTA/MInfra) tem 
conduzido o projeto como 
prioritário, segundo o coor-
denador-geral de Modelagem 
de Arrendamentos Portuários 
da SNPTA, Alessandro Mar-
ques: “Existe uma expectativa 
de que, ainda no 1° semes-
tre de 2022, o Conselho do 
Programa de Parcerias de 
Investimentos qualificará o 
projeto ITG-02 como priori-
dade nacional”.

Divulgação

No dias 11 e 12 de maio, diretores e gestores da Autoridade Portuária acompanharam a visita ao local

Turismo nacional 
cresce em março
O turismo nacional faturou R$ 
15,4 bilhões em março deste 
ano, o que representa alta de 
43,5% ou R$ 4,8 bilhões, em 
termos monetários, na com-
paração ao mesmo período 
de 2021. Os dados são do 
levantamento do Conselho 
de Turismo da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP).

A entidade avalia que o 
setor se aproxima dos pata-
mares anteriores à pandemia, 
ainda que os números sejam 
7,1% inferiores quando com-
parados a março de 2019.

O crescimento neste ano 
foi impulsionado, principal-
mente, pelo setor aéreo, que 
faturou R$ 4,4 bilhões, ou seja, 
aumento de 113,5% em um 
ano, apontou a FecomercioSP. 
Já na comparação com 2019, 
o segmento teve faturamento 
3,8% menor.

“Quatro fatores contri-
buíram para o crescimento 
do transporte aéreo no mês, 
dentre eles, maior contenção 
da variante Ômicron, deman-
da reprimida na pandemia, 
dias de carnaval no início do 
mês e redução quase total das 
restrições e do uso de más-
caras. Além destes fatores, a 
alta do querosene de aviação 
influenciou o aumento no fa-
turamento, ao fazer os preços 
das passagens subirem na 
segunda quinzena de março”, 

disse a FecomercioSP.
Os serviços de alojamen-

to e alimentação cresceram 
57,7%, registrando fatura-
mento de R$ 4,45 bilhões. E 
as atividades culturais, recrea-
tivas e esportivas cresceram 
33,2%, chegando a R$ 1,25 
bilhão.

A entidade avalia que os 
mesmos fatores que influen-
ciaram o setor aéreo também 
impactaram o transporte 
terrestre, que faturou R$ 2,7 
bilhões (alta de 11,1%), su-
perando em 9,3% o nível 
registrado em março de 2019. 
A previsão da FecomercioSP é 
que o aumento das passagens 
aéreas deve continuar incen-
tivando a procura por viagens 
via ônibus interestaduais.

As atividades de locação de 
meios de transporte, agência 
de turismo, operadoras e 
outros serviços tiveram alta 
anual de 4,5%, com fatura-
mento de R$ 2,54 bilhões. O 
desempenho do grupo está 
3% abaixo do nível de março 
de 2019.

O transporte aquaviário 
faturou R$ 41,4 bilhões, uma 
queda de 1,6% na comparação 
anual. Segundo a federação, a 
baixa está relacionada à base 
de comparação, já que o setor 
apresentou desempenho fa-
vorável durante a pandemia, 
superando em 25,2% o nível 
anterior à crise sanitária.

Tanguá 
tem saldo 
positivo de 
empregos
Apesar do período de pan-
demia, o município de Tan-
guá se destacou entre os 
municípios vizinhos, com o 
registro de 263 novos postos 
de trabalho, de janeiro a de-
zembro de 2021. O resultado 
colocou o município no topo 
da lista das cidades do Leste 
Fluminense, por conta do 
maior saldo positivo. A infor-
mação foi divulgada no Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (CAGED), 
publicado recentemente 
pelo Ministério do Trabalho 
e Previdência.

C o m  o  a u m e n t o  d e 
10,93%, Tanguá superou as 
vizinhas Rio Bonito, que con-
tabilizou 3,39%; Silva Jardim, 
com 2,59% e Itaboraí, que 
registrou apenas 1,68% de 
crescimento de novos pos-
tos de trabalho no mesmo 
período.

Entusiasmado, o prefeito 
de Tanguá, Rodrigo Medei-
ros, lembrou das dificuldades 
enfrentadas por todos os 
municípios, mas disse que 
segue confiante na tentativa 
de amenizar o quadro de 
desemprego na cidade.

“Estamos muito confian-
tes de que vamos conseguir 
implantar o polo industrial 
em Tanguá, que somada 
à implantação da moeda 
social, criará um ambiente 
mais favorável do que o que 
temos hoje. Além disso, re-
tomamos as atividades na 
nossa Escola de Qualificação 
Profissional e reforçamos 
algumas parcerias, visando a 
inserção dos nossos muníci-
pes no mercado de trabalho”, 
disse Rodrigo Medeiros.

Faturamento 
foi de R$ 15,4 
bilhões em 
março deste ano, 
alta de 43,5% 
no período

O crescimento foi 
impulsionado, 
principalmente, 
pelo setor aéreo, 
que faturou 
R$ 4,4 bilhões
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0800-707-9339

LEILÃO DE IMÓVEIS
Terreno 28.000m² em
Niterói/RJ, c/ 05 casas,
Estrada Velha de Maricá. 

Inicial R$ 1.000.000,00
Terreno 220m² em
Niterói/RJ, Centro.

Inicial R$ 557.370,00

Casa de 03 pavimentos
em Niterói/RJ, c/ benfs.,
terreno 480m², Pendotíba.
Inicial R$ 425.000,00

Terreno 1.616m² em São
Gonçalo/RJ, R. Casuarina.
Inicial R$ 250.000,00

Sobrado 399m² em
Itaboraí/RJ, com

piscina, terreno 2.000m².
Inicial R$ 225.000,00

Imóvel 14.279m² em 
São Gonçalo/RJ, Tribobó.
Inicial R$ 142.795,00

Loja 40m² em Niterói/RJ, 
Edifício Seller Center.

Inicial R$ 405.800,00
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Porto pega 
Tondela em 
final com 
favorito
Dizem que em uma deci-
são não há favorito. Mas 
a máxima não vale para 
a Taça de Portugal deste 
ano, pois o Porto é favorito 
absoluto contra o Tondela. 
A partida acontece neste 
domingo, às 13h15, no 
Estádio Nacional do Jamor, 
em Oeiras.

O Porto foi campeão 
português. Na mesma 
competição, o Tondela 
acabou rebaixado para a 
Segunda Divisão. Além 
disso as duas equipes se 
enfrentaram duas vezes, 
com amplo domínio do 
Dragão. O porto ganhou 
por 3 a 1 fora de casa e 
goleou por 4 a 0 como 
anfitrião.

Para garantir vaga na 
grande decisão da Taça de 
Portugal o Porto eliminou 
no Sporting, em duelo que 
muitos chamaram de final 
antecipada. O Dragão ven-
ceu os dois jogos: 2 a 1 e 1 a 
0. Já o Tondela eliminou o 
Maffra, graças a triunfo por 
3 a 0 em casa. Fora de casa, 
arrumou empate por 1 a 1.

O Porto é o segundo 
time com mais títulos na 
história da Taça de Por-
tugal. Tem 17 canecos, 
assim como o Sporting. O 
Benfica é o mais vitorioso, 
com 26 troféus. O Tondela 
nunca foi finalista e tenta 
fazer história.

A última conquista do 
Porto na Taça de Portugal 
aconteceu em 2020, quan-
do bateu o Benfica por 2 a 
1 na final. Na última deci-
são do torneio, em 2021, o 
Braga deu a volta olímpica 
ao fazer 2 a 0 no Benfica.

Duelo acontece neste domingo, às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza

Fluminense encara o 
Fortaleza no Castelão

Dois times que 
precisam pro-
gredir no que-
sito confiança. 
Assim é o duelo 
entre Fortaleza 

e Fluminense, que se enfren-
tam neste domingo, às 16h(de 
Brasília), na Arena Castelão, 
em Fortaleza (CE), pela séti-
ma rodada do Campeonato 
Brasileiro.

O Tricolor venceu por 2 a 1 
o Furacão na rodada passada 
e aparece com oito pontos, 
buscando a proximidade com 
o G-4. Entretanto no meio de 
semana, o empate sem gols 
com o Unión, na Argentina, 
foi uma ducha de água fria 
no time, pois praticamente 

eliminou os cariocas da Copa 
Sul-Americana.

Já os cearenses ganharam 
novo fôlego na Libertadores 
com o triunfo de 2 a 0 sobre o 
Alianza, no Peru. Mas a situa-
ção no Brasileirão é péssima. 
A derrota de 3 a 1 para o Bota-
fogo confirmou os cearenses 
na lanterna, com apenas um 

ponto e sem ter vencido na 
competição.

Fernando Diniz, treinador 
do Fluminense, vem traba-
lhando para que seus jogado-
res possam pensar em cada 
competição de uma vez. As-
sim o foco está todo no duelo 
com o Fortaleza.

“Precisamos jogar com 
a intensidade que estamos 
conseguindo em algumas 
partidas. Estamos treinando 
e jogando em busca disso” 
disse Diniz.

O treinador do Fluminen-
se não anunciou a escalação 
que vai mandar a campo. Mas 
com pouco tempo de treinar, 
deve manter a base que ven-
ceu o Athletico Paranaense.

 Mailson Santana / Fluminense

Germán Cano quer balançar as redes novamente para fazer sua famosa comemoração neste domingo

A escalação do 
time tricolor 
deve ser definida 
pouco antes 
do início do 
confronto

Fabrício Bruno já 
está em fisioterapia 

City joga pelo triunfo 
para ser campeão

A questionada 
zaga do Fla-
mengo pode re-
ceber reforços 
nos próximos 
meses. Dois no-

mes podem estar à disposição 
a partir de julho: Fabrício 
Bruno e Matheus Thuler.

O primeiro passou por 
uma cirurgia no pé esquerdo 
após sofrer uma lesão rara. O 
departamento médico rubro-
-negro tentou um tratamento 
convencional, mas acabou 
optando pela intervenção 
cirúrgica. O jogador retornou 
ao CT do Ninho do Urubu 
nesta sexta-feira e iniciou os 
trabalhos de fisioterapia.

Sem atuar desde a final do 
Carioca no dia 30 de março, 

O campeão inglês será co-
nhecido neste domingo, 
quando acontece a última 
rodada da Premier Lea-
gue. Líder com 90 pontos, 
o Manchester City depende 
de um simples triunfo para 
ser campeão. E diante de sua 
torcida. O time liderado por 
Pep Guardiola recebe o As-
ton Villa no Estádio Etihad, 
em Manchester. A tarefa 
nem se desenha complica-
da porque o rival, com 45 
pontos, cumpre tabela sem 
maiores aspirações.

Caso o Manchester City 
tropece, que pode ficar com 
a taça é o Liverpool, segundo 
colocado com um ponto a 
menos. O time de Anfield 
também joga em casa contra 

o ex-jogador do Bragantino 
ainda deve esperar uns 60 
dias para voltar a campo com 
a camisa do Flamengo.

Cria da base do clube, Ma-
theus Thuler pode ser outro 
reforço em breve. Aos 23 anos, 
o zagueiro estava emprestado 
ao Montpellier, da França, 
que chegou a indicar que 
exerceria sua opção de com-
pra. Entretanto, passando por 
uma grave crise financeira, 
o clube europeu desistiu do 
negócio.

O futuro de Thuler ainda 
não está acertado, mas por 
ter atuado na Europa nesta 
temporada, só pode atuar 
no Brasil a partir de julho, 
quando se abrirá a janela de 
transferências.

um Wolverhampton que, 
com 51 pontos, também 
cumpre tabela. O clima é 
de nervosismo nas duas 
equipes.

Outra disputa envolve 
a última vaga na Cham-
pions. O Tottenham, com 
68 pontos, fecha a zona de 
classificação e depende das 
próprias forças para se clas-
sificar. Basta vencer o lanter-
na e rebaixado Norwich fora 
de casa. Quem depende de 
uma derrota do Tottenham 
é o Arsenal, que tem dois 
pontos a menos e precisa, 
além de secar o Spurs, de 
vencer o Everton, que na 
rodada passada escapou 
do rebaixamento e cumpre 
tabela.


