
Inflação alta é maior desafio 
para a retomada econômica

Um dos setores mais afetados é o de bares e restaurantes. Carestia pode prejudicar outras áreas
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Cuidados com 
a saúde numa 
internação
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SUA
SAÚDE

Leonardo Simplício/Divulgação

Marambaia 
recebe painel 
em grafite 
O viaduto do bairro Marambaia, 
recebeu limpeza e iluminação de 
LED nesta semana, além de pin-
tura em grafite que está sendo 
feita pelo artista Siridomuro, e é 
fruto de parceria entre as secreta-
rias de Meio Ambiente e Turismo 
e Cultura.
A Prefeitura de São Gonçalo tam-
bém está finalizando as obras de 
revitalização da região.
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Divulgacao

O lugar que era totalmente abandonado ganhou vida com a revitalização e a pintura de artista gonçalense

Musical faz 
passeio pelo 
Brasil
O musical “Céu estrelado” 
está em cartaz no CCBB 
Rio, com um passeio pelo 
Brasil e pelo cancioneiro.
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CULTURA

Dalton Valério/Divulgação

Musical “Céu estrelado” está em cartaz 
no CCBB Rio, de quinta a domingo

Atividades 
esportivas 
em escolas
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Maralegre: investimento na qualidade de vida
 Estão na reta final as obras de drenagem e pavimentação no bairro de Maralegre, na Região Oceânica de Niterói. O investimento feito pelo Mu-
nicípio, em parceria com a Cooperação Andina de Fomento (CAF). é de R$ 11,5 milhões, beneficiando 15 ruas. Conclusão é prevista para junho.
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OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Imóveis: redes 
sociais auxiliam 
nos negócios
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Concilia SG 
‘entra em 
campo’
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Inverno promete 
aquecer o setor 
do comércio
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Fla-Flu da 
afirmação pelo 
Brasileiro
Realizando campanha irregular 
neste início de Campeonato Bra-
sileiro, Fluminense e Flamengo se 
enfrentam neste domingo, às 18 
horas, no Maracanã, pela oitava 
rodada da competição. O Tricolor 
entrará em campo animado (ape-
sar da eliminação), com a golea-
da importante por 10 a 1 sobre o 
Oriente Petrolero-BOL, pela Copa 
Sul-Americana. Já o Rubro-Negro, 
está pressionado, apesar do pri-
meiro lugar na Taça Libertadores.
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Marcelo Cortes / Flamengo

Flu e Fla, precisando engrenar no Brasileirão, prometem um clássico equilibrado
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CARTA DO LEITOR

Nova ameaça
Como se não bastasse a preocupação com as novas varian-
tes da covid-19, agora tem agora essa varíola de macaco se 
espalhando pelo mundo. Espero que dessa vez as autorida-
des não esperem a coisa ficar feia para que alguma provi-
dência seja tomada. Não podemos viver indefinidamente 
lamentando que ‘muitas mortes poderiam ser evitadas’.
Alexandre Santos

Espaço ocupado
Estou achando ótimo que os desfiles das escolas de samba 
e tantos outros eventos estejam acontecendo no Caminho 
Niemeyer. Um espaço tão amplo, tão bem localizado e tão 
democrático precisava realmente ser melhor aproveitado. 
Sem falar que aumentando o fluxo de pessoas naquela 
área, que às vezes fica deserta, aumenta também a segu-
rança de todo mundo que passa por ali. 
Kelly Moraes
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POR JEFFERSON LEMOS

Ação internacional 
contra a pedofilia
A ministra da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos, 
Cristiane Britto, vai liderar a 
delegação brasileira que vai 
a Bruxelas, na Bélgica, nes-
ta segunda-feira (30), para 
participar da Cúpula Global 
de Enfrentamento à Explo-
ração Sexual de Crianças e 
Adolescentes na Internet (We 
Protect Global Alliance). Na 
ocasião, o Brasil deve anun-
ciar adesão a uma força-tarefa 
internacional – composta por 
governos, empresas de tecno-
logia e membros da sociedade 
civil – com o objetivo de rea-
lizar ações coordenadas para 
identificar e combater grupos 
criminosos que atuam em 
ambiente virtual. “O abuso 
de crianças para a venda de 
material pela internet, bem 
como a própria exploração 
sexual de adolescentes em 
ambiente virtual, é um crime 
que explodiu nos últimos 
anos. No Brasil temos inúme-
ros casos. Precisamos mostrar 
aos criminosos que a rede 
mundial não é terra sem lei”, 
afirma.

Dois mineiros memoráveis

Grandes representantes da 
literatura brasileira, Paulo 
Mendes Campos (1922-
1991) e Otto Lara Resende 
(1922-1992) completariam 
100 anos em 2022. Para 
celebrar o legado dos escri-
tores, o IMS Rio promove 
debate na terça (31), às 18h, 
com entrada gratuita. O 

Arquivo Otto Lara Resende/ Acervo IMS/Foto de autoria não identificada

evento terá a presença do 
jornalista Alvaro Costa e 
Silva e da cineasta Helena 
Lara Resende, filha de Otto, 
além de uma fala gravada da 
pesquisadora Elvia Bezerra. 
No encontro, mediado pelo 
jornalista Flávio Pinheiro, os 
participantes comentarão as 
obras dos  mineiros.

TCE aprecia as 
contas de Castro
O Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-RJ) realiza nesta 
segunda-feira (30), às 14h30, 
sessão especial para apre-
ciar as contas do governador 
Cláudio Castro referentes ao 
ano de 2021. A relatoria será  
do conselheiro-substituto 
Marcelo Verdini Maia. 

A transmissão da sessão 
será feita pelo canal do TCE-
-RJ no YouTube e poderá ser 
acompanhada ao vivo. O link 
para acompanhar estará dis-
ponível no portal do Tribunal. 
A análise visa, entre outros 
objetivos, a averiguar se os 
limites constitucionais de 
investimentos em algumas 
das áreas mais importantes 
da administração estadual, 
como Educação e Saúde, fo-
ram cumpridos. 

Boletos só com 
autorização

Violência ainda 
ronda escola

A Alerj aprovou em primeira 
discussão o Projeto de Lei 
464/19, da deputada Martha 
Rocha (PDT), que proíbe o 
envio do chamado “boleto 
de proposta” - em que um 
produto ou serviço de uma 
empresa é apresentado ao 
cliente, que pode adquiri-
-lo efetuando o pagamento 
do código de barras. Mas 
o projeto ainda precisa ser 
aprovado em segunda dis-
cussão na Alerj.

“O consumidor acaba 
sendo sutilmente levado 
a achar que deve pagar 
determinado boleto, pe-
las razões mais variadas: 
por confiar estar pagando  
por algo contratado an-
teriormente, por temer a 
inclusão em um cadastro 
negativo pela falta de paga-
mento, ou até mesmo pela 
distração, uma vez que tais 
boletos podem vir junta-
mente com outros boletos 
de serviços efetivamente 
contratados pelo consumi-
dor”, justifica a autora do 
projeto. 

Alunos e profissionais de 
ensino do Colégio Estadual 
Brigadeiro Castrioto, em São 
Lourenço, Niterói continuam 
sofrendo com a falta de se-
gurança na escola. Neste 
mês, bandidos invadiram a 
unidade após quebrarem o 
telhado que dá para o refei-
tório. Eles tentaram chegar 
até a dispensa, mas não con-
seguiram arrombar a porta 
que dá para o local onde  
ficam armazenados os ali-
mentos da merenda dos 
estudantes. Segundo um 
funcionário, uma cadeira 
do refeitório foi usada para 
tentar a arrombar aporta da 
dispensa. Durante o período 
de isolamento pela pande-
mia, a escola já havia sido 
invadida e roubada.

Mais incentivo para a reciclagem

Nesta semana, o acesso ao 
santuário da Igreja da Penha 
ganhou uma agência de 
coleta seletiva. Catadores 
e moradores poderão se 
cadastrar no cartão moeda 
social Eccos, contabilizan-
do o resíduo reciclável com 
o crédito correspondente, 
para compra no comércio 
local. A iniciativa é coorde-
nada pela pastoral da ecolo-

Divulgação                       

gia da basílica, com apoio da 
Associação dos Recicladores 
do Rio (Arerj) e o Governo do 
Estado. “Estamos comemo-
rando o mês da reciclagem e 
o aniversário da Laudato Sí, 
a encíclica ecológica criada 
há sete anos pelo Papa Fran-
cisco que prega o cuidado 
com o planeta”, contou o 
presidente da Arerj, Edson 
Freitas.

Panorama RJPanorama RJ

O deputado estadual Co-
ronel Salema visitou o 
Complexo Penitenciário 
de Guaxindiba, em São 
Gonçalo, onde foi recebido 
por Luiz Cláudio da Silva 
Nascimento e André Luiz 
de Jesus, diretores do Presí-
dio Inspetor de Segurança 
e Administração Peniten-
ciária Tiago Teles de Castro 
Domingues (SEAPTD) e 

Presídio Juíza de Direito 
Patrícia Acioli (SEAPJP), 
respectivamente. “Fiquei 
impressionado com o que 
vi, como o espaço para 
visitação dos internos e a 
alocação dos mesmos. Co-
nheci projetos para criação 
de espaço para barbearia 
e salão para atendimento 
dos internos LGBT’s”, disse 
Salema.

Presídios impressionam Salema
Divlulgação

Os cuidadores de aluno 
especial que já foram con-
vocados no concurso para 
profissionais de Educação 
participaram recentemen-
te de uma reunião com a 
coordenação da Educação 
Inclusiva da Secretaria de 
Educação de São Gonçalo. 
Esta é a primeira vez que o 

cargo de cuidador de alu-
no especial é implantado 
no município, diante da 
demanda das escolas, que 
precisam de uma pessoa 
atenta  às necessidades dos 
alunos com deficiência, 
como ir ao banheiro, trocar 
fralda, ajudar na locomo-
ção, entre outras funções.

Cuidadores para as escolas
Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

‘Céu estrelado’ em 
cartaz no CCBB Rio
O musical “Céu estrelado” 
está em cartaz no CCBB 
Rio, com um passeio pelo 
Brasil e pelo cancioneiro 
popular nacional. Idealiza-
do por Gustavo Nunes, o 
espetáculo resgata músicas 
que fazem parte de nossa 
memória afetiva em uma 
história que reflete sobre 
relações familiares, respon-
sabilidade afetiva e social.

Na trama, a personagem, 
nascida na cidade fictícia de 
Carneirinhos, se muda para 

o Rio de Janeiro, brigada 
com o pai, seu Cris, para 
tentar a carreira de cantora. 
Depois de alguns anos, a 
pedido da família, ela está 
de volta com o namorado 
estrangeiro, onde vai reen-
contrar, além do pai, um 
antigo amor.

As sessões acontecem 
de quinta a sábado, às 19h, 
e aos domingos, às 18h. As 
vendas estão abertas na 
bilheteria do CCBB e no site 
Eventim. 

CULTURA FABIANA MAIA

Arte na Rua
O projeto Arte na Rua conti-
nua neste domingo. Às 13h, 
a cantora Adriana Dutra 
apresenta seu repertório 
variado com grandes nomes 
do samba dos anos 60 como: 
Ary Barroso, Nelson Cava-
quinho, Aluísio Machado, 
entre outros, no Horto do 
Barreto. Já às 17h, tem Cho-
ro Malandro, no Rolerzão 
de Piratininga. Grupo traz 
para o palco ritmos diversos, 
como o chorinho, o samba, 
o baião e o maxixe. Todas as 
atrações são gratuitas.

BOLOFOFOS – O espetáculo infantil “Bolofofos Live 
Show”, de Eduardo San Marino, se despede, neste do-
mingo, às 19h, da Sala Nelson Pereira dos Santos. As 
personagens Bunny - a coelhinha, Rick - o leãozinho, 
Sophie - a gatinha, Pow - o polvinho e Pipi - o bebê 
corujinha prometem alegrar a criançada. O ingresso 
custa R$80 (inteira).

EXPOSIÇÃO – A artista plástica mineira Du Flausino 
abre a exposição individual  “...no silêncio das flores” 
, no Centro Cultural Correios do Rio, com curadoria e 
produção cultural de Cota Azevedo, onde apresenta 
cerca de 40 trabalhos de diferentes mídias - pinturas, 
fotografias, bordados e vídeo-performance, até o dia 
9 de julho. De terça a sábado, das 12h às 19h.

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

Dalton Valério/Divulgação

Musical faz um passeio pelo Brasil e pelo cancioneiro popular nacional

Divulgação

Adriana Dutra mostra seu repertório 

variado, às 13h, no Horto do Barreto
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Para 83% dos bares e restaurantes, inflação é o maior desafio do setor ao longo do ano, mostra pesquisa

Retomada ainda segue devagar
Nem mesmo a melhora dos 
índices da pandemia e a fle-
xibilização das regras de com-
bate à covid-19 por estados 
e municípios em todo o país 
têm melhorado o ambiente 
de negócios de bares, restau-
rantes, lanchonetes, café e 
toda a cadeia do food service. 
De acordo com nova pesquisa  
realizada pela Associação Na-
cional de Restaurantes (ANR), 
pela consultoria Galunion, 
especializada no mercado food 
service, e pelo Instituto Food-
service Brasil (IFB), o fantasma 
da inflação voltou a assombrar 
o setor: 83% acreditam que a 
inflação representa o maior 
desafio a ser enfrentado este  
ano.

A pesquisa foi realizada en-
tre 17 de março e 7 de abril com 
817 empresas de todo o país e 
de diversos perfis -- de redes a 
independentes. A preocupação 
com os custos está funda-
mentada nos recentes índices 
oficiais. O IPCA, considerado a 
inflação oficial do país, alcan-
çou 1,62% em março, após alta 
de 1,01% em fevereiro, segundo 
o IBGE.

Foi a maior taxa para meses 
de março desde 1994, antes do 
Plano Real, e a maior inflação 
mensal desde janeiro de 2003 
(2,25%). Entre os grupos pes-
quisados pelo IBGE, alimentos 
e bebidas foi o de maior impac-

to no mês passado, com alta 
de 2,42%, mais que o dobro do 
segundo colocado, habitação, 
que subiu 1,15%. A alta é puxa-
da em boa parte pelo reajuste 
dos combustíveis (6,95% em 
março e 27,48% nos últimos 
12 meses).

“A inflação certamente é 
o maior desafio do setor para 
2022, pois seu impacto é duplo, 

seja nos custos diretos como 
aluguel, CVM (Custo de Merca-
dorias Vendidas) e outros, mas 
também no passivo das em-
presas, pois os recentes finan-
ciamentos feitos pelo setor na 
pandemia, como o Pronampe, 
certamente serão corrigidos 
com a pressão também sobre 
os juros”, afirma Fernando Blo-
wer, diretor executivo da ANR.

Segundo Blower, a inflação 
pode até mesmo prejudicar a 
escalada de recuperação de al-
gumas empresas que já come-
çaram a melhorar o ambiente 
de negócios, sobretudo com 
o movimento no fim de 2021 
e começo de 2022. De acordo 
com a pesquisa, de fato houve 
uma melhora no endividamen-
to. Se na anterior, realizada em 

novembro, 55% se declaravam 
endividados, este percentual 
agora é de 41%, uma queda de 
14 pontos percentuais.

Outro dado que preocupa 
diz respeito ao faturamento 
das empresas. 60% afirmaram 
que faturaram em fevereiro de 
2022 igual ou abaixo da receita 
de fevereiro de 2019, um ano 
antes da pandemia.

Retomada - Na pesquisa de 
novembro de 2021, apenas 34% 
responderam que os consumi-
dores já haviam retomado os 
hábitos de consumo de antes 
da pandemia. Agora, esse per-
centual é de 51%, um aumento 
de 17 pontos percentuais.

Para Paulo Camargo, pre-
sidente do IFB, a pesquisa 
mostra que a quantidade de 
consumidores que estão re-
tomando os seus hábitos de 
consumo vem aumentando 
de forma gradual, o que leva a 
ter expectativas positivas nesta 
questão. “Um ponto significati-

vo é a atenção ao food service 
dentro dos canais digitais e a 
constante demanda na quali-
dade das operações de delivery. 
A pandemia acelerou essa ten-
dência e agora os operadores 
devem estar mais atentos e 
se estruturarem para atender 
esse canal” complementa o 
executivo.

Segundo Simone Galante, 
CEO da Galunion e responsável 
pela pesquisa, é possível verifi-
car que há uma renovação nas 
operações e cardápios, além 
da chegada de novos negócios 
ao mercado, muitos ancorados 
em marcas digitais e na digi-
talização do setor. “Sabemos 
que ainda existe a questão de 
o consumidor não ter voltado 
totalmente para os estabeleci-
mentos de forma presencial, 
mas nos negócios onde as 
vendas já estão superando 
índices anteriores, 75% dos top 
performes que responderam 
à pesquisa esperam fechar o 
primeiro trimestre do ano com 
lucro, com relação ao resultado 
financeiro da operação. Ainda 
com base no levantamento, 
vale destacar a importância 
que o delivery trouxe para o 
food service, devido às mu-
danças de hábitos dos consu-
midores. Os dados revelam que 
89% dos ouvidos operam com 
delivery, e que 71% consideram 
este canal lucrativo.

Consumidores 
estão retomando 
os seus hábitos 
de consumo de 
forma gradual, 
diz pesquisa

Marcello Casal Jr. /Agência Brasil

Entre os grupos pesquisados pelo IBGE, alimentos e bebidas foi o mais impactado pela inflação no mês passado

Sebrae promove seu 
novo Fórum na Mesa
Entre 31 de maio e 3 de 
junho, o Sebrae Rio realiza 
uma nova edição do Fórum 
na Mesa. Pela primeira vez, o 
evento gratuito será disponi-
bilizado em formato híbrido. 
Nos evento, o empreendedor 
terá acesso a conteúdos de 
capacitação que vão bene-
ficiar o seu dia a dia como 
Tendências de Mercado, 
Comportamento do Con-
sumidor, Sustentabilidade 
e Marketing Setorial. As 
inscrições podem ser feitas 
no site do Sebrae.

Atualmente, o Estado 
do Rio conta com 191,2 mil 
pequenos negócios voltados 
para a alimentação fora do 
lar. “O evento já entrou no 
calendário dos donos de 
pequenos negócios do nosso 
estado. Na última edição, 
mais de 4 mil empreendedo-
res foram atendidos. Nossa 
programação foi elaborada 
pensando nas melhores prá-
ticas para os empresários, 
já que é um evento de ten-

dências e inteligência para 
quem empreende no setor”, 
destaca Louise Nogueira, 
analista do Sebrae Rio.

O empreendedor terá 
acesso a palestras, debates 
e casos de sucesso de quem 
se reinventou. No dia 31, a 
temática o “Cenário Atual 
da Alimentação Fora do Lar” 
abrirá o Fórum na Mesa. 
No primeiro dia de junho, o 
assunto será o “Ecossistema 
Autossustentável”. No dia 2, 
a “Experiência de Consumo 
e o Marketing Sensorial” será 
debatida. No dia 3 de junho, 
o tópico “Comportamento 
e Mercado” encerrará a pro-
gramação.

O evento conta com pa-
lestras masters de Regina 
Tchelly, Flavia Quaresma, 
Simone Galante, Marcos Livi 
e Katia Barbosa. O Fórum na 
Mesa é uma realização do 
Sebrae Rio, com co-realiza-
ção do Senac RJ, e apoio do 
Sindicato de Bares e Restau-
rantes (SindRio) e Cargill.

Ações antirracistas 
vão render prêmios
A Prefeitura de Niterói lançou 
o edital do Programa de Fo-
mento ao Ensino da História 
e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena com o objetivo de 
incentivar práticas antirra-
cistas no cotidiano escolar. 
O projeto está sendo de-
senvolvido pela Secretaria 
Municipal de Direitos Hu-
manos (SMDH), em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Educação. As inscrições 
para participar da premiação 
podem ser feitas até 30 de 
julho. Podem se inscrever 
escolas de educação pública 
ou privada de Niterói. O re-
sultado será anunciado em 
novembro.

O edital prevê a concessão 
do selo “Minha Cor Tem Va-
lor” às escolas participantes e 
a premiação com certificação 
do prêmio “Azoilda Loretto 
da Trindade: Um Baobá de 
Cultura” para dez instituições 
de ensino que obtiveram as 
melhores avaliações. Para a 
subsecretária de Promoção 
da Igualdade Racial, Glória 

Ancelmo, a expectativa é que 
o edital atenda e reconhe-
ça o trabalho desenvolvido 
por escolas. “Estamos muito 
felizes com a demanda his-
tórica da população negra de 
Niterói. Criamos o primeiro 
Programa de Valorização do 
Ensino de Cultura Afro-Indí-
gena da Educação Municipal 
de Niterói”, destacou.

O edital tem como um dos 
objetivos reconhecer e valo-
rizar práticas comprometi-
das com a implementação 
das Leis Federais 10.639/03 
e 11.645/08. Para obter as 
melhores avaliações, as es-
colas participantes deverão 
obedecer a critérios previstos 
no Edital, que asseguram a 
transversalidade da temática 
da “História e Cultura Afro-
-Brasileira” no Projeto Políti-
co-Pedagógico” nos anos que 
antecederam o período de 
pandemia, e através de pro-
jetos e atividades relaciona-
das à promoção de práticas 
antirracistas que continuam 
sendo desenvolvidas.

Tempo frio promete aquecer 
o setor varejista em Niterói

As baixas temperaturas dos 
últimos dias, aliadas à previ-
sões de que o inverno neste 
ano será mais rigoroso, aquece 
as expectativas do comércio, 
que espera vender mais com a 
aproximação da nova estação, 
que começa no próximo dia 
21 de junho. O presidente do 
Sindicato dos Lojistas de Nite-
rói (Sindilojas), Charbel Tauil 
Rodrigues, afirma que o clima 
na cidade entre os comercian-
tes é de otimismo. 

“Estamos com uma ex-
pectativa muito boa. Posso 
dizer que 80% dos lojistas es-
peram aumento nas vendas”, 
diz Charbel Tauil, explicando 
o motivo de tanta euforia: 
“Este é o primeiro ano após a 
pandemia em que as pessoas 
estão 100% liberadas e com 
muita vontade de sair de casa, 

de participar de festas e de 
outros eventos sociais. E, com 
isso, vão às compras”.

Com a demanda reprimida 
dos consumidores por conta 
da pandemia de covid-19 nos 
dois últimos anos, Charbel 
Tauil estima que o crescimento 
nas vendas do setor varejista 
na cidade alcance neste inver-
no as duas casas decimais em 
termos percentuais e extrapole 
os setores de confecções e 
calçados. “A confiança é muito 
grande e temos a expectativa 
de um aumento de 10% nas 
vendas”, destaca. 

Mas o presidente do Sin-
dilojas Niterói faz um alerta 
para que  os consumidores 
não deixem as compras para 
depois. “Acreditamos que neste 
ano não teremos liquidação 
de inverno tão grande quanto 

nos anos anteriores, já que a 
expectativa de vendas é muito 
boa”, explica.

Em todo o País, o inverno 
deve movimentar entre maio 
e agosto deste ano R$ 13,76 

bilhões em vendas no varejo, 
apenas no setor de vestuário. 
A projeção é da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

O estudo da CNC teve 
como base dados da Pesquisa 
Mensal de Comércio (PMC) e 
da Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e 
levou em conta não apenas os 
meses mais frios, mas também 
considerou o período de lança-
mento de coleções de inverno 
já a partir deste mês.

Historicamente, duran-
te o inverno, o segmento de 
vestuário costuma apresentar 
um crescimento de 9,2% nas 
vendas, em comparação com 
estações de temperaturas mais 
amenas como o outono e a 
primavera.

Segundo Sindilojas Niterói, 80% dos lojistas esperam aumento nas vendas

SG inicia 
programa 
para quitar 
débitos 
A partir de segunda-fei-
ra, dia 30, contribuintes 
que estão em débito com 
o município vão poder 
renegociar suas dívidas, 
a t ra v é s  d o  p ro g ra m a 
“Concilia São Gonçalo 
2022”, com anistia de mul-
tas e juros e desconto real 
inédito de 10% para paga-
mentos à vista. 

Desde o início deste 
mês, os funcionários que 
irão trabalhar na ação 
estão em treinamento 
para garantir um atendi-
mento de qualidade para 
todos os contribuintes. Os 
atendimentos serão rea-
lizados no segundo piso 
do Partage Shopping, do  
dia 30 de maio ao dia 30 
de junho, de segunda a 
sábado. 

Durante a semana, o 
atendimento acontece de 
9h às 22h; aos sábados, de 
9h às 18h.

Cidade ganhou durante a semana mais uma sinalização colorida

Faixas de pedestres viram 
obras de arte em Niterói

A Prefeitura de Niterói vem 
realizando, por meio da Ni-
terói Transporte e Trânsito 
(Nittrans), intervenções ar-
tísticas em diferentes pontos 
da cidade. Na última semana 
foi a vez da Zona Norte rece-
ber a pintura realizada pelo 
artista Iori Grafitti na faixa de 
pedestre da Rua Tenente Osó-
rio, próximo ao número 300. 
A obra de arte faz parte das 
atividades do Maio Amarelo 
que nasceu com a proposta 
de chamar a atenção da so-
ciedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito 
e incentivar campanhas que 
visem diminuir o número de 
acidentes no trânsito e preser-
var a vida nas vias e rodovias.

A chefe do setor de Edu-
cação para o Trânsito da Nit-
Trans, Priscilla Rocha, acom-
panhou a pintura artística 
na faixa. “Contemplar uma 
faixa de pedestres perto de 
4 unidades escolares, que 

abrangem a primeira infância, 
é fundamental para ensinar 
Educação para o Trânsito. Já 
recebemos a primeira faixa de 
pedestres com educação lúdi-
ca na Zona Norte da cidade, o 
projeto também contempla o 
Plano Municipal de primeira 

infância do Urban 95”, contou 
Priscilla.

As outras faixas artísticas 
podem ser contempladas na 
Avenida Amaral Peixoto, no 
Centro, e na Rua Mário Álves, 
esquina com a Rua Dr. Paulo 
César, em Santa Rosa.

Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

A artista Iori Grafitti pintou a faixa de pedestre da Rua Tenente Osório
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Redes sociais impulsionam vendas 
no mercado imobiliário

Richard Sonsol*

Cada vez mais as redes sociais 
facilitam e enriquecem a expe-
riência de quem procura um 

imóvel para comprar e morar ou 
para investimento. Não se trata 
apenas de um mecanismo de 
venda, é também um canal de 
diálogo com eventuais clientes. 

A interação tem que ir além do 
desenvolvimento de sites com 
informações básicas. É preciso 
selecionar os canais de intera-
tividade nas redes sociais, pro-
curando o seu público-alvo e as 
ferramentas que tornam possível 
este cenário. O Brasil tem mais de 
165 milhões de usuários de inter-
net e o brasileiro passa 3 horas e 
47 minutos por dia conectado às 
redes sociais, segundo relatório 
feito em parceria pela We Are 
Social e Hootsuite referente a 
abril de 2022.

São muitos os ambientes de in-
teração com os clientes de todas 
as faixas etárias, localização e 

de poder de compra. Entre os 
mais populares, estão Face-
book, Instagram, Pinterest, 
Youtube, TikTok, Linkedin 
e Whatsapp, além de plata-
formas especiali-
zadas. O TikTok, 
por exemplo, vem 
se destacando en-
tre o público mais 
jovem que busca 
imóveis de alto 
padrão. 

Essas ferramen-
tas são, cada vez 
mais, instrumen-
tos de negócio, 
mas também de 
fortalecimentos de laços e 
confiança com as empresas. 
A pandemia de Covid-19 
provocou significativas mu-
danças nos hábitos digitais em 
todo o mundo. Hoje, o consu-

midor quer encontrar o imóvel, 
contratar o financiamento, 

se for o caso, e fechar a 
compra através da internet, 
de qualquer lugar.

Por isso, deve-se for-
necer uma experiên-
cia completa, com 
informações, fotos, 
vídeos e outros recur-
sos. Ao buscar infor-
mações, eles querem 
encontrar todos os 
detalhes, como loca-
lização, fachada, os 
cômodos do imóvel, 
quais os serviços e 
comércio do entorno, 

documentação, financia-
mento, entre outros. 

É preciso refinar a apresen-
tação e criar o desejo, falar do 
estilo de vida que o comprador 

terá com a aquisição, atendendo 
a cada bolso.

Para lançamentos, empreen-
dimentos sem informação de 
qualidade na rede perdem credi-
bilidade. Os compradores estão 
cada vez mais exigentes e querem 
chegar aos estandes de vendas 
ou aos imóveis escolhidos bem 
informados, preparados para 
tirar todas as dúvidas. 

Para aqueles que procuram a 
compra de imóvel em Niterói, 
consultar um dos associados da 
Ademi-Niterói é um passo im-
portante para contar com uma 
assessoria especializada e segura, 
preparada para identificar opor-
tunidades que atendam deman-
das específicas de cada cliente.

Essas 
ferramentas são, 
cada vez mais, 
instrumentos 

de negócio, mas 
também de 

fortalecimento 
de laços

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói
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Obras estão na reta final. Previsão é que sejam concluídas em junho. Investimento é de R$ 11,5 milhões

Drenagem avança no Maralegre
As obras de drenagem e pa-
vimentação do Maralegre, na 
Região Oceânica, entram na 
reta final. As intervenções, 
realizadas pela Prefeitura 
de Niterói, tem previsão de 
serem concluídas em junho. 
Com investimento de R$ 11,5 
milhões do Município, em 
parceria com a Cooperação 
Andina de Fomento (CAF), 15 
ruas do bairro estão receben-
do melhorias.

“De 2013 até agora, a Re-
gião Oceânica recebeu um 
dos maiores volumes de in-
vestimentos da história, com 
a abertura do túnel Charitas-
-Cafubá e obras de infraes-
trutura em mais de 200 ruas. 
Praticamente nenhuma das 
ruas da Região Oceânica tinha 
drenagem e pavimentação 

adequadas. As intervenções 
fazem parte de um paco-
te de obras de drenagem e 
pavimentação que segue 
transformando os bairros da 
Região Oceânica. Seguire-
mos avançando neste novo 
ciclo, transformando bairros 
e melhorando a qualidade de 
vida da população”, enfatiza 
Axel Grael.

De acordo com a Empresa 
Municipal de Moradia, Urba-
nização e Saneamento (Emu-
sa), o trabalho de implanta-
ção da rede de drenagem já foi 
concluído. Na última semana, 
foi aplicada massa asfáltica 
nas ruas Fontenelle Teixeira, 
Nicanor Nunes, Vereador Jor-
ge de Almeida, Doutor Taba-
jara de Araújo Gomes e Leo-
poldo Muylaerte. Nos últimos 

dias, foram asfaltadas as ruas 
Kléber Feliciano Pinto e João 
Batista Serrão. Em breve, as 
equipes estarão atuando nas 
ruas Átila Nunes, José Dantas 
Freire Filho e Comissário João 
Luis de Souza.

A drenagem e pavimen-
tação do Maralegre integra o 
pacote de obras para a Região 
Oceânica, que foi anunciado 
pela Prefeitura de Niterói 
em 2019, e inclui, ainda, o 
Santo Antônio, Serra Gran-
de, Maravista e Engenho do 
Mato. São mais de 200 ruas 
que receberão melhorias. 
Com um amplo programa de 
macrodrenagem, drenagem 
e pavimentação, a gestão 
municipal está colocando um 
ponto final nos alagamentos 
da Região Oceânica.

Leonardo Simplicio/Divulgação

Intervenções fazem parte de um pacote de obras que está trazendo melhorias para a Região Oceânica de Niterói

Guarda de 
SG tem novo 
canal de 
atendimento
Como forma de garantir 
mais mecanismos para 
atender as demandas da 
população gonçalense, 
relacionadas às ações de 
ordenamento, a Secre-
taria de Ordem Pública, 
por meio da Guarda Mu-
nicipal de São Gonçalo, 
abriu um novo canal de 
atendimento. A partir de 
agora, os cidadãos podem 
enviar solicitações para o 
endereço de e-mail: ouvi-
doriagm@pmsg.rj.gov.br . 

A abertura do novo 
canal de denúncias tem 
o propósito de dar mais 
celeridade às solicitações 
enviadas pela popula-
ção. O atendimento des-
sas questões ficará dire-
cionado ao ouvidor da 
corporação, que será o 
responsável pelo direcio-
namento para os setores  
competentes, além de 
garantir o retorno aos so-
licitantes. 

Entre as demandas que 
podem ser direcionadas, 
estão ordenamento ur-
bano, ações no trânsito, 
violação dos patrimônios 
e bens públicos do muni-
cípio, proteção ao meio 
ambiente e atendimento 
às escolas da cidade.

A Ouvidoria da Guarda 
Municipal funciona das 
9h às 17h, de segunda a 
sexta-feira.

Novo visual para o 
viaduto de Marambaia
 A Prefeitura de São Gonçalo 
está finalizando a revitalização 
da Avenida Presidente Roo-
sevelt, que fica às margens da 
RJ-104, e do retorno no bairro 
de Marambaia. O viaduto re-
cebeu limpeza e iluminação de 
LED na última semana, além 
de pintura em grafite, fruto de 
parceria entre as secretarias 
de Meio Ambiente e Turismo 
e Cultura. 

A pintura em grafite faz 
parte de um movimento de 
revitalização de toda a cidade, 
idealizado pelo prefeito Capi-
tão Nelson, que tem o objetivo 
de valorizar e dar espaço aos ar-
tistas locais, ao mesmo tempo 
em que transforma as paredes 
dos viadutos em grandes obras 
de arte ao ar livre. Os viadutos 
de Alcântara e Colubandê já 
foram revitalizados. 

A iniciativa teve início no 

primeiro semestre de 2021, 
com o projeto Cidade Ilustrada, 
sob a curadoria do artista Mar-
celo Eco, com a participação de 
vários grafiteiros do município. 
Todo o material é comprado 
com recursos oriundos da 
Secretaria de Meio Ambiente, 

através de compensação am-
biental, e o trabalho é executa-
do com a coordenação da Se-
cretaria de Turismo e Cultura. 

“Isso aqui à noite está muito 
bem iluminado. O movimento 
aqui é grande. Passa muito 
caminhão. E assustava passar 
aqui, era muito escuro. Sem fa-
lar dessa pintura, que ficou lin-
da e bem colorida. Hoje umas 
crianças já pararam aí para tirar 
foto”, disse Joelson Siqueira, de 
54 anos, comerciante que mora 
no local.

Obras no bairro - No pacote 
de intervenções do bairro, por 
meio das secretarias de Trans-
portes e de Desenvolvimento 
Urbano, foi instalada a rede 
de água pluvial, com manilha-
mento dos dois lados da via, 
seguida de pavimentação, sina-
lização, reforma das calçadas e 
iluminação. 

A via tem um posiciona-
mento estratégico de ligação 
entre São Gonçalo e diversas 
outras cidades do Estado. Pelo 
local, passam diariamente de-
zenas de caminhões de empre-
sas da região, além de ônibus 
municipais.

Casimiro de Abreu: Conselho 
Tutelar conta com viatura

Casimiro de Abreu está entre 
os 49 municípios fluminenses 
que receberam 56 veículos 
destinados para os Conselhos 
Tutelares. A solenidade de 
entrega aconteceu na última 
semana, no Rio de Janeiro, 
realizada pelo Ministério da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos. A secretária 
municipal de Assistência So-
cial, Karen Louzada, recebeu 
o veículo representando o 
prefeito Ramon Gidalte.

Os carros foram adqui-
ridos por R$ 5,2 milhões de 
emendas parlamentares. A 

entrega dos automóveis foi 
feita pela ministra Cristiane 
Britto. “Nossos conselheiros 
são os verdadeiros heróis. O 
Conselho Tutelar é a ponta 
de lança. É um dos primeiros 
a bater de frente com os abu-
sadores e fazer o atendimento 
à criança vítima de violência. 
É aquele que abraça, ouve, 
acolhe e conforta. Nada nos 
alegra mais do que fortalecer 
este que é um dos principais 
órgãos do Sistema de Garan-
tia de Direitos da Criança”, 
destacou a ministra.

O veículo para Casimiro 

de Abreu foi uma destinação 
do deputado federal Aureo 
Ribeiro. Além do carro, o 
município também foi con-
templado com computado-
res, celulares, impressora, 
ar condicionado portátil, 
televisão, refrigerador e ca-
deira automotiva para trans-
porte de crianças. “Esses 
equipamentos vão melhorar 
os serviços prestados pelo 
Conselho Tutelar, pois darão 
mais agilidade no atendi-
mento e melhores condições 
de trabalho para os nossos 
conselheiros”, disse Karen.

Secretária Karen Louzada recebeu o veículo em nome do prefeito Ramon Gidalte, em solenidade no Rio de Janeiro
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Viaduto recebeu 
limpeza e 
iluminação 
de LED, além 
de pintura em 
grafite

Este é o terceiro 
viaduto a ser 
revitalizado na 
cidade, depois 
de Alcântara e 
Colubandê
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Psicofobia pode até 
agravar diagnóstico
Aproximadamente 1 bilhão 
de pessoas vive com algum 
transtorno mental, de acordo 
com informações da Organi-
zação Pan-Americana de Saú-
de (Opas). É um número alto, 
mas que pode ser ainda maior 
se consideradas as subnotifi-
cações de pacientes devido ao 
preconceito da sociedade-- e 
das famílias - em assumir o 
transtorno e procurar ajuda 
especializada.

Esse preconceito contra 
quem sofre de algum trans-
torno psiquiátrico já tem 
nome: psicofobia, que é in-
clusive considerada crime. 
Em 2018, o PLS 74/2014, que 
tipificava a discriminação 
como crime chegou a ser 
aprovada pela Comissão de 
Direitos Humanos do Se-
nado mas foi arquivado. No 
entanto, há outros artigos do 
Código Penal que tratam a 
psicofobia como crime.

De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Psiquiatria, 
entre as dez maiores causas 
de afastamento do trabalho 
em todo o mundo, cinco são 
transtornos mentais, como 
depressão e ansiedade. No 
entanto, o preconceito e a fal-
ta de informação dificultam o 
diagnóstico, pois as pessoas 
evitam procurar tratamento 
por temerem o estigma em 
torno da doença mental.

“Infelizmente, até hoje o 
adoecimento mental ainda 
é encarado por muitos como 
‘loucura’, o que é totalmente 
equivocado”, avalia o médico 
psiquiatra e diretor da SIG Re-

sidência Terapêutica, Ariel Li-
pman. Ele acrescenta que não 
é incomum que o preconceito 
aconteça dentro da própria 
família do paciente, ou entre 
aqueles que convivem com a 
pessoa afetada de forma mais 
próxima.

“O preconceito é antes de 
tudo social, e acontece inclu-
sive entre familiares, amigos 
próximos, vizinhos, colegas 
de trabalho. Isso é muito ruim 
e precisa ser combatido por 
meio da conscientização da 
população sobre a importân-
cia de não ‘sofrer calado’ e de 
procurar ajuda ao notar sinais 
de transtorno mental em si 
mesmo ou em alguém próxi-
mo. Esse é o primeiro passo 
em prol da saúde mental”, diz 
Lipman.

O psiquiatra explica que 
o preconceito pode aconte-
cer de várias formas, desde 
uma situação mais explí-
cita- como, por exemplo, a 
dificuldade que pessoas com 
transtornos psiquiátricos têm 
para conseguir um emprego, 
sendo eliminadas do proces-
so seletivo pelo RH da em-
presa ao informarem sobre 
o transtorno mental, mesmo 
que controlado, até atitudes 
mais sutis. “Pessoas próximas 
podem acabar se afastando 
da pessoa, o que é uma forma 
velada de preconceito. Esse 
tipo de situação por agravar 
o quadro, pois o paciente 
percebe a rejeição por parte 
de pessoas que estima, como 
também as negativas por par-
te do mercado de trabalho”.

Médicos alertam para risco da 
liberação do cigarro eletrônico

Próximo ao Dia Mundial de 
Combate ao Tabagismo, nesta 
próxima terça (31), a Coor-
denadora da Comissão de 
tabagismo da Sociedade de 
Pneumologia do Rio, a médica 
pneumologista Alessandra 
Costa, alerta: “a história se 
repete. E mais uma vez a in-
dústria do tabaco vem com 
a falácia sobre “um produto 
mais seguro para fumar”

Ela explica:
- 1950: a invenção do cigar-

ro com filtro! Após a perda de 
milhares de fumantes para o 
câncer de pulmão;

- 1960:  cigarros de baixos 
teores- A indústria percebeu 
que poderia duplicar o tama-
nho do mercado consumidor, 
caso as mulheres também se 
tornassem dependentes da 
nicotina;

- 1988: Brasil: Início das 
advertências sobre os pre-
juízos à saúde, nos produtos 
derivados do tabaco;

- 1990: cigarros com sabor 
(mentol):  Anestesia a gargan-
ta, reduzindo a sensibilidade 
ao calor e ao efeito irritativo 
da fumaça;

- 1996: Brasil: Aprovação 
das restrições à propaganda 
de cigarros e proibição do 
fumo em recintos coletivos;

 - 2003: os DEFs (Disposi-
tivos eletrônicos para fumar) 
chegam ao mercado com a 

promessa de que não fariam 
mal.  

Para Alessandra, essa “é 
mais uma grande armadilha 
de marketing! A verdade é que 
os DEFs são aparelhos que 
funcionam com uma bateria 
e têm diferentes formas e 
mecanismos de ação. Em sua 
maioria, contêm aditivos com 
sabores, substâncias tóxicas 
(níquel, chumbo dentre ou-
tros), propilenoglicol (irritan-
te brônquico) e nicotina (dro-
ga que causa dependência). 
Os tipos de DEFs são: cigarros 
eletrônicos, produtos de taba-
co aquecido, vaporizador de 
ervas secas e produto híbrido”.

A Sopterj (Sociedade de 

Pneumologia do Rio de Ja-
neiro), a Associação Médica 
Brasileira e várias outras en-
tidades assinaram um mani-
festo liderado pela Fiocruz, 
justamente alertando a po-
pulação sobre os riscos do ci-
garro eletrônico e solicitando 
à Anvisa, sua proibição. 

“A indústria do tabaco pre-
cisa sempre de novos consu-
midores para seus produtos. 
Em 2019 o Brasil contava com 
12,6% dos adultos fumantes, 
mas em 989, eram 34,8%!, Por 
isso o foco nos adolescentes e 
jovens”, adverte a médica. 

A Sopterj alerta que os 
DEFs contêm mais de 80 
substâncias nos aerossóis, 

existem cerca de 16 mil sabo-
res (dentre eles algodão doce, 
milk shake de morango, e etc) 
para atrair o público infanto-
-juvenil.

Outro alerta da médica: 
cada dispositivo de nicotina  
corresponde a 10-15 cigar-
ros/dia ou 20 cigarros/dia 
(o equivalente a 1 maço!). 
“Aumentam o risco de en-
venenamento, convulsões, 
dependência, queimaduras 
(risco de explosões), doenças 
cardiovasculares e doenças 
pulmonares (incluindo a EVA-
LI – síndrome respiratória 
aguda grave); nos EUA: Foram 
registrados mais de 2,8 mil 
casos e 68 mortes no país até 
fevereiro de 2020, média de 
idade de 24 anos; os países 
que liberaram os cigarros 
eletrônicos, tiveram aumento 
de doenças cardiovasculares 
na faixa abaixo de 50 anos, e 
maior risco de AVC em jovens, 
“em bem menos tempo de 
exposição doque os cigarros 
convencionais”; os usuários 
de cigarros eletrônicos tem 
chance quase seis vezes maior 
de experimentar cigarros 
convencionais, e quatro ve-
zes maior de se tornarem 
usuários destes. Conclusão: 
Existem evidências científicas 
acumuladas suficientes sobre 
os efeitos deletérios dos cigar-
ros eletrônicos”.

Manifesto da Fiocruz e de outras entidades solicita proibição à Anvisa

Amenizar sofrimento também é cuidar de saúde
 Por professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

A importância do cuidado em 
saúde é fundamental para 
garantir uma vida saudável, 
e quando ocorrem situações 
agravantes, amenizar o so-
frimento e respaldar a digni-
dade da pessoa tem um valor 
capaz de abrandar a tristeza e 
a dor daqueles que estão pas-
sando por situações difíceis, 
envolvendo à saúde.

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) fez um alerta no 
dia 26 de maio, referente 
ao aumento do número de 
casos de Covid 19, a doença 
causada  pelo coronavírus. A 
incidência da enfermidade 
está em alta em todo o país, 
com aumento do número de 
casos de Covid mesmo em pa-
cientes já vacinados, devendo 
servir de alerta à população 
para manter os cuidados ne-
cessários, evitando aglomera-
ções e o uso de máscaras em 
ambientes fechados.

O tema abordado hoje 
chama a atenção para os pro-
fissionais de saúde e para a fa-
mília de pacientes enfermos, 
que devem ter solidariedade 
com aqueles que sofrem por 
apresentar patologias que 
podem ser simples ou graves, 
mas para melhor evolução 
dos pacientes, todos devem 
ajudar de tal forma que a 
passagem pelo hospital seja 
amenizada, com palavras de 
atenção e carinho.

Todos da área da saúde 
devem tratar qualquer pa-
ciente como gostaria que 
um parente seu ou a própria 
pessoa fosse atendida. Nin-
guém escolhe ficar doente 
e as fatalidades acontecem, 
por isso é muito importante 
que os profissionais da área 
da saúde, sejam capazes de 
ter um atendimento huma-
nizado, tomando os cuidados 
necessários para amenizar o 

sofrimento do paciente e da 
família.

Uma palavra de esperan-
ça, de que tudo vai melho-
rar, estimula uma resposta 
favorável, fazendo com que 
a pessoa se fortaleça para 
vencer barreiras e obstáculos, 
muitas vezes intransponíveis.

O dom da vida de ser feliz 
deve ser agraciado no decor-

rer da longevidade dos anos 
que passam desde o nasci-
mento até a velhice. Aprovei-
tar os momentos, mantendo 
uma alimentação saudável, 
balanceada sem acúmulos 
de substâncias inapropria-
das, que podem prejudicar o 
fígado ou o rim, ou precipitar 
o estado de saúde do indi-
víduo, entra numa premissa 
batalhadora objetivando uma 
melhor qualidade de vida. 

A prática de atividade fí-
sica é sempre estimuladora 
da preservação da saúde e 
responsável por uma melhor 
qualidade de vida. Os exer-
cícios físicos devem sempre 
ser estimulados ou mesmo 
atividades físicas mais sim-
ple, devem ser encorajadas e 
repassadas para poder contar 
com a participação da pessoa 
e daqueles que a rodeiam. 

Quando isso não é possível, a 
fisioterapia deve ser iniciada, 
objetivando a preservação da 
massa corporal.

Pacientes graves, seja por 
doença aguda, causadas por 
infecções, traumas ou muitas 
vezes em estágio avançado de 
doenças crônicas ou neoplá-
sicas, requerendo os cuidados 
paliativos, merecem atenção 
especial, porque muitas vezes 

esse tempo de vida restante 
deve e merece ser valorizado 
minuto a minuto, até o des-
fecho final.

A saúde e a doença, a ale-
gria e a tristeza, a vida e a 
morte, marcam a trajetória 
de todos os povos, muitas 
vezes esmagados, por moti-
vos alheios a nossa vontade, 
ou por vontade alheia, como 
nos casos de guerra em que 
todos sofrem ataques ines-
perados, desnecessários e 
catastróficos.

O planejamento de bem 
estar integral, para garantir  
uma vida saudável, além de 
cuidar da saúde individual, 
ultrapassa barreiras e cria 
uma parceria capaz de dis-
tribuir atenção, carinho e 
solidariedade àqueles que 
precisam de uma palavra 
amiga, de um suporte pra 
aguentar aquele sofrimento 
para suportar a dor, criando 
condições que amenizem 
todo o sofrimento, com um 
sorriso, com um gesto deli-
cado que vai além da arte de 
tratar, de amar  o próximo,  
porque essa é a nossa profis-
são, de forma incondicional 
e capaz de amenizar o sofri-
mento humano.  

Agradecimento especial:
Ao Centro de Saúde Integrado 
de Vassouras, pelo atendi-
mento humanizado de toda 
a equipe da área hospitalar, 
dos médicos, dos enfermeiros 
e técnicos de enfermagem, 
nutricionistas, funcionários 
da limpeza e demais fun-
cionários, que exerceram de 
forma digna e exemplar o 
compromisso com a huma-
nização e o carinho de forma 
ininterrupta com minha mãe, 
que ficou internada nessa 
rede hospitalar. Meus sinceros 
agradecimentos. Dra. Selma 
Sabrá e Dr. José Carlos Dantas. 
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É importante que os profissionais da saúde ofereçam um atendimento humanizado, para amenizar o sofrimento do paciente e da família

Divulgação/Ministério da Saúde

Os DEFs contêm mais de 80 substâncias nos aerossóis e cerca de 16 mil sabores
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Secretaria de Planejamento de Niterói lança dois livros com livre acesso

Guias para orientação 
de servidores públicos

Para aprimorar o trabalho 
dos servidores da Prefeitura 
de Niterói e compartilhar 
informações e experiências 
com outros municípios, a 
Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Modernização 
da Gestão (Seplag) lançou os 
primeiros dois livros da co-
leção “Avaliação de Políticas 
Públicas”. Disponíveis em 
formato e-book, o “Guia de 
Avaliação de Políticas Públi-
cas de Niterói” e o “Diretrizes 
de Gestão da Informação” 
podem ser acessados nos 
sites da Prefeitura de Nite-
rói e da Seplag de maneira 

gratuita.
Os materiais foram pro-

duzidos a partir da formação 
de grupos de trabalho entre 
vários órgãos da Prefeitura, 
sob coordenação da Sub-
secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação de 
Políticas Públicas da Seplag. 
Os e-books foram apresen-
tados durante a I Jornada do 
Sistema de Avaliação e Ges-
tão da Informação de Niterói 
(Simagi) realizada na última 
semana, na Sala Nelson Pe-
reira dos Santos. Os livros 
fazem parte do processo de 
aprimoramento da cultura 

de avaliação na Prefeitura 
de Niterói e, dessa forma, 
integram a estratégia mais 
ampla de institucionalização 
da avaliação e do monitora-
mento das políticas públicas.

Os livros foram editados 
pela Niterói Livros, selo de 
literatura da Prefeitura de Ni-
terói. Eles estão disponíveis 
gratuitamente no site da Pre-
feitura (www.niteroi.rj.gov.
br/2022/05/23/colecao-a-
valiacao-de-politicas-pu-
blicas/), da Seplag (http://
seplag.niteroi.rj.gov.br/arti-
go_detalhe.jsf?id=400) e no 
aplicativo da Niterói Livros.

 Divulgação

Livros da Secretaria de Planejamento de Niterói foram apresentados na Sala Nelson Pereira dos Santos

Projeto leva a escolas 
atividades esportivas
O projeto social Centro Es-
porte Educação está de volta, 
oferecendo atividades es-
portivas e educacionais aos 
alunos da rede pública, entre 
6 e 14 anos, nos municípios 
de Maricá, Macaé, Itaboraí 
e Duque de Caxias. A inicia-
tiva é fruto de parceria entre 
a Firjan SESI e a Petrobras, 
por meio da Lei Estadual de 
Incentivo ao Esporte, demo-
cratizando o acesso à prática 
do esporte para crianças e 
jovens em situação de vulne-
rabilidade social.

Durante o contraturno 
escolar, os estudantes parti-
ciparão de aulas de xadrez, 
futsal ou handebol e reforço 
em português e matemáti-
ca, de segunda a sexta-feira. 
Também haverá atividades 
quinzenais voltadas para o 
desenvolvimento das com-
petências socioemocionais.

Os polos de atuação do 
Centro Esporte Educação se-
rão: escolas municipais Paulo 
Freire e Elisabete de Azevedo 
Dias Brandão, em Macaé; 
escola municipal Campos 
Elíseos, Ciep 318 Paulo Men-
des Campos e Ciep 229 Cân-
dido Portinari, em Duque de 
Caxias; escolas municipais 
Professora Dilza da Silva Sá 
Rego e Amanda Pena de Aze-
vedo Soares, em Maricá; e 
escolas municipais Luzia 
Gomes de Oliveira e Profes-
sor Pedro Alves de Araújo e 
Igreja Evangelho e Cristo, em 
Itaboraí.

O projeto integra o Progra-
ma Petrobras Socioambiental 
e é desenvolvido no entorno 
das unidades da empresa. “É 
muito gratificante estabele-
cer parcerias como essa com 
a Firjan SESI, contribuindo 
para assegurar a permanência 
de crianças e adolescentes 

na escola e melhorando a 
aprendizagem e o desempe-
nho escolar”, aponta Marcela 
Levigard, gerente de Projetos 
Sociais da companhia.

A Lei de Incentivo ao Es-
porte, do governo estadual 
do Rio, é um instrumento 
legal que fomenta eventos e 
projetos esportivos em todo 
o estado. “Poder ser o elo 
entre grandes empresas que 
convergem esforços na for-
mação do cidadão, por meio 
do esporte, é muito gratifican-
te. É impressionante o poder 
de transformação quando 
conseguimos parcerias como 
esta”, destaca João Rodrigues, 
superintendente da secretaria 
de Esporte e Lazer do Estado.

Para Eliane Damasceno, 
coordenadora da Divisão 
de Projetos Integrados de 
Responsabilidade Social da 
Firjan, a iniciativa fortalece o 
relacionamento entre o ter-
ritório, projeto e a empresa. 
“A integração da saúde física, 
emocional e educacional, 
por meio do incentivo, nos 
mostra que ele pode ser uma 
importante ferramenta para 
o desenvolvimento social”, 
afirma.

Poderão participar alunos 
matriculados nas unidades 
de ensino contempladas pelo 
projeto, conforme disponibi-
lidade de vagas. As inscrições 
deverão ser feitas diretamente 
nas escolas.

Emerj tem 
Música na 
Sacada, na 
terça-feira
A Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Emerj) promove na terça-
-feira, 31, a próxima edição 
do projeto “Música na Sa-
cada”, na sacada do prédio 
da Escola.

A convidada para a apre-
sentação será a cantora e 
compositora Laura Becker, 
que também trabalha como 
palhaça em hospitais. 

O projeto da “Música 
na Sacada” é inspirado na 
iniciativa dos europeus 
nos primeiros meses de  
pandemia, quando músicos 
tocavam e cantavam nas 
sacadas dos prédios para 
aliviar a tensão e a tristeza 
vividas com a pandemia da 
covid-1.

Quem estiver pelo centro 
do Rio de Janeiro poderá 
assistir à apresentação mu-
sical e ainda contribuir com 
outro projeto da Escola, o 
“Rede Solidária EMERJ”, que 
está arrecadando agasalhos 
e cobertores para pessoas 
em situação de rua e para 
as detentas da penitenciaria 
Talavera Bruce, no Comple-
xo Penitenciário de Bangu, 
na Zona Oeste da cidade do 
Rio de Janeiro. As doações 
poderão ser feitas até o dia 
30 de junho.

O projeto foi uma ini-
ciativa da gestão da atual 
diretora-geral da Emerj, 
Cristina Tereza Gaulia. Des-
de abril de 2021, através de 
arrecadações de donativos 
como alimentos, coberto-
res e produtos de higiene, 
a ação já ajudou moradores 
de ocupações e de abrigos 
do Rio de Janeiro.

Podem 
participar 
alunos de 6 a 14 
anos, em Maricá, 
Itaboraí, Macaé 
e Caxias
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Santos pega 
o Palmeiras 
na Vila 
Belmiro
Santos e Palmeiras dis-
putam neste domingo o 
clássico paulista da oitava 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. Com bola ro-
lando às 16h (de Brasília), 
na Vila Belmiro, as equipes 
brigam pela mesma faixa 
da tabela, separadas por 
apenas um ponto.

No momento, o Peixe 
está na quinta posição do 
Brasileirão, com 11 pontos 
conquistados. Enquanto 
isso, Palmeiras chega para 
a partida ocupando a se-
gunda colocação, com 12 
pontos somados, dois a 
menos que o líder Corin-
thians.

O Santos chega para 
o clássico animado após 
confirmar uma vaga nas oi-
tavas de final da Sul-Ame-
ricana. O time, no entanto, 
busca uma recuperação no 
Brasileirão. Nas últimas 
rodadas, a equipe somou 
uma derrota, por 1 a 0 
para o Goiás, fora de casa, 
e um amargo empate de 0 
a 0 com o Ceará, na Arena 
Barueri.

Do outro lado, o Pal-
meiras busca chegar à ter-
ceira vitória consecutiva 
no Brasileirão. Depois de 
um início de competição 
oscilante, a equipe co-
mandada por Abel Ferreira 
embalou triunfos sobre o 
Red Bull Bragantino e o 
Juventude em sequência.

O treinador não poderá 
comandar a equipe devido 
ao terceiro cartão amarelo 
recebido na última rodada. 
Dessa forma, o time será 
instruído pelo auxiliar téc-
nico João Martins.

Arquirrivais se enfrentam neste domingo, às 18 horas, pela 8ª rodada

Dupla Fla-Flu busca 
afirmação no Brasileiro

A temporada 
2022 tem sido 
de altos e bai-
xos para a dupla 
Fla-Flu. Os tra-
dicionais rivais 
cariocas voltam 
a se enfrentar 
neste domingo 
pela oitava roda-
da do Campeo-
nato Brasileiro, 

em busca de se aproximarem 
da parte de cima da tabela. O 
duelo, o quarto entre as duas 
equipe este ano, será neste do-
mingo, às 18 horas (de Brasília), 
no Maracanã.

Campeão carioca em cima 
do rival, o Tricolor faz uma 
campanha irregular no Brasi-
leiro. Estreou com um empate, 
venceu na segunda rodada, mas 
sofreu duas derrotas consecu-

tivas. A equipe de Fernando 
Diniz vem de duas vitórias, 
contra Athletico-PR e Fortaleza, 
e conseguiu alcançar o sétimo 
lugar na tabela. Com 11 pontos, 
o Tricolor está a apenas um do 
Atlético-MG, o primeiro dentro 
do G-4.

Já o Flamengo, um dos times 
considerados como principais 
candidatos ao título, vem sur-
preendendo negativamente no 
nacional. Com apenas duas vi-
tórias em sete jogos, aparece na 
14ª posição com nove pontos. 
Após quatro jogos sem vencer, o 
Rubro-Negro encerrou o jejum 
com uma vitória sobre o Goiás 
no último sábado.

No plano internacional, a 
balança pesa a favor do Fla-
mengo, que está nas oitavas da 
Taça Libertadores da América, 
enquanto o Fluminense não 

passou da fase de grupos na 
Copa Sul-Americana.

No confronto direto, o Fla-
mengo ostenta um retrospecto 
incômodo de não conseguir 
superar o rival há cinco jogos, 
sendo quatro com derrota. 
Com o técnico Paulo Sousa no 
comando, foram duas derrotas 
e um empate. Isso coloca o 
treinador português sob forte 
pressão antes do clássico.

O Flamengo teve uma sema-
na mais calma para se preparar. 
Jogou na última terça-feira em 
casa, poupou alguns titulares e 
teve mais tempo para treinar. A 
rotina do Flu foi mais intensa, 
com jogo na Bolívia na quinta e 
a eliminação da Sul-Americana 
apesar do placar histórico de 10 
a 1 sobre o Oriente Petrolero. O 
time folgou na sexta e só treinou 
para o clássico no sábado.

Gilvan de Souza / Flamengo

Finalistas do último Campeonato Carioca onde o Tricolor levou a melhor, Flamengo e Fluminense duelam pelo Brasileiro  

Botafogo tem duelo 
equilibrado no PR

Zé Ricardo comenta 
parceria entre meias

Um duelo entre 
dois times que 
desejam ingres-
sar no G-4 do 
Campeonato 
Brasileiro. As-

sim é o encontro entre Coritiba 
e Botafogo, que se enfrentam 
neste domingo, às 16 horas, no 
estádio Couto Pereira, em Curi-
tiba (PR), pela oitava rodada.

O Glorioso, que não perde 
desde os 3 a 1 para o Corin-
thians na estreia, tem 12 pon-
tos e vem de empate por 1 a 1 
com o América, em Minas Ge-
rais. É a mesma pontuação do 
Atlético-MG, que fecha o G-4 e 
leva vantagem nos critérios de 
desempate.

Luís Castro, técnico do Bo-

O Vasco assu-
miu a vice-lide-
rança da Série B 
do Campeonato 
Brasileiro com 
a vitória sobre 
o Brusque, na 

última quinta-feira. Na oca-
sião, Zé Ricardo escalou pela 
primeira vez os meias Nenê e 
Palacios juntos desde o início. 
O treinador falou sobre o que 
esperava da dupla.

“Já comentamos em co-
letivas anteriores que havia a 
possibilidade deles jogarem 
juntos, mas dependia de trei-
nos, de jogos e de repetição”, 
iniciou.

“A nossa ideia era fazer o 
Palacios partir de fora para 
dentro, a gente tinha a en-
trada do Weverton no lugar 

tafogo, trabalhou ao longo da 
semana para tentar melhorar o 
desempenho do time, que vem 
pecando na parte ofensiva. O 
Glorioso não perde há oito jo-
gos, contando os dois triunfos 
por 3 a 0 sobre o Ceilândia pela 
Copa do Brasil.

Os alvinegros entendem 
que é preciso respeitar o Cori-
tiba. Mas manter a boa fase de 
resultados.

“Nosso time vem de uma 
sequência sem perder e logi-
camente que isso anima bas-
tante. Mas sabemos que vamos 
enfrentar um adversário muito 
qualificado, que é o Coritiba. 
Tem jogadores experientes e 
joga em casa. Precisamos ficar 
atentos”, afirmou.

do Gabriel Dias, que dá mais 
profundidade. Fazendo uma 
cobertura com o Yuri ou com 
o Andrey, e fazer o Palacios 
se aproximar do Nenê, junto 
com o Raniel, ter um triân-
gulo com uma capacidade 
técnica boa. O nosso proble-
ma foi que não conseguimos 
ter tempo para fazer isso”, 
completou.

Ele fez questão de elogiar 
o apoio da torcida, que mais 
uma vez lotou São Januário.

“Enfim, feliz pela vitória, 
feliz por dar essa vitória para a 
torcida do Vasco, que fez mais 
uma linda festa. Essa química 
é fundamental. A gente sabe 
que nós chegamos ao G-4, 
estamos no G-4 hoje e nossa 
ideia é estar sempre próximo 
ou dentro do G-4”, concluiu.


