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NATAL
SOLIDÁRIO

Pátio Alcântara, em São Gonçalo, lança 
campanha de arrecadação de brinquedos 

e roupas para crianças em situação de 
vulnerabilidade social. Doações podem ser 

feitas até o dia 4 de dezembro. P. 3
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CIRCUITO ARARIBOIA

Após oito meses, feiras de artesanato do projeto 
voltam a funcionar, hoje, obedecendo 

protocolos de prevenção à covid. P. 2Niterói& região
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Feiras do Circuito Arariboia 
retomam hoje as atividades
Produtos são feitos por artesãos e produtores cadastrados na Economia Solidária

Distanciamento entre as barracas vai atender aos protocolos de segurança no combate ao coronavírus e roteger comerciantes e consumidores

O 
colorido do artesa-
nato e o verde dos 
produtos orgânicos 
retornam hoje a Ni-

terói. Depois de oito meses de 
paralisação, por conta da pan-
demia do novo coronavírus, 
as quatro feiras que compõem 
o Circuito Arariboia voltam a 
funcionar. Todos os produtos 
são feitos pelos artesãos e pro-
dutores cadastrados na Eco-
nomia Solidária. 

As feiras do Circuito Ara-
riboia ficam no Centro da ci-
dade e nos bairros de Icaraí e 
Itaipu. No Centro, são mais de 
25 barracas com produtos ar-
tesanais, trabalhos manuais, 
produtos orgânicos e arte 
popular. A feira funciona ao 
lado do Terminal João Gou-
lart, na Avenida Visconde do 
Rio Branco, nos dias 12 e 26 de 
novembro, e 10 de dezembro. 
No Campo de São Bento, em 
Icaraí, a feira é realizada no 
primeiro e terceiro sábado do 
mês. Na Praça Dom Navarro, 
no mesmo bairro, a feira acon-
tece nos dias 20 de novembro 
e 18 de dezembro. Já em Itai-
pu, a feira retorna os sábados, 
na Praça das Amendoeiras, no 
ponto final do ônibus 38A. 

A aposentada Alice Molin 
é artesã e conta que tem nas 
feiras o complemento de sua 
renda. “A pandemia mudou 
minha visão como empreen-
dedora. Passei a ter mais vi-
são de produção, prazos de 
entrega, escolha de materiais, 
e melhor condição de preci-
ficação. Muitas dessas coisas 
eu aprendi nas oficinas da 
Economia Solidária e passei 
a aplicar com mais seriedade. 
Com o benefício assistencial 
da prefeitura para o pessoal da 
economia solidária, o que eu 

 > Inaugurada há pouco 
mais de um ano, a Casa 
Paul Singer tem gestão 
compartilhada entre a 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Di-
reitos Humanos (SAS-
DH) e o Fórum Munici-
pal de Economia Solidá-
ria de Niterói, com recur-
sos de convênio firmado 
com o extinto Ministério 
do Trabalho/Secretaria 
Nacional de Economia 
Solidária.

Para participar das 
atividades da Casa Azul, 
o produtor deve se cadas-
trar para, após triagem, 
receber atendimento 
técnico e orientações de 
marketing, inserção nos 
espaços permanentes de 
mostra de produtos, ter 
acesso a reuniões, for-
mações, oficinas e rodas 
de conversa, assim como 
a um calendário de for-
mações sob demanda e 
outras atividades.

Entre os profissionais 
atendidos pela Casa da 
Economia Solidária Paul 
Singer estão produtores 
e comerciantes de orgâ-
nicos, pescadores arte-
sanais, marisqueiros, 
maricultores, catadores 
de material reciclável, 
cooperativas de recicla-
gens, artesanato, moda, 
decoração, arte, gastro-
nomia, bebidas artesa-
nais, cultura, literatura, 
agricultura familiar e 
serviços diversos, entre 
outros.

Os interessados no 
cadastramento devem 
se dirigir ao Centro Pú-
blico de Economia Soli-
dária Casa Paul Singer, 
que funciona de segun-
da a sexta-feira, das 10h 
às 16h, na Avenida Er-
nani do Amaral Peixo-
to, nº 901, no Centro de 
Niterói. 

Atendimento 
técnico após 
uma triagem  

gastaria com alimentação em 
casa, o cartão veio suprir essa 
parte, passei a investir em ma-
terial de qualidade. Essa ajuda 
foi fundamental com as feiras 
fechadas”, afirma a artesã. 

Para a retomada com se-
gurança, as barracas deverão 
manter um distanciamento 
de 1,5 metro em ambientes 
abertos e de 2 metros em am-
bientes fechados. O acesso dos 
artesãos às barracas deve ser 
feito apenas pela parte de trás, 
evitando a circulação pelas la-
terais e frente, facilitando o 

distanciamento interpessoal 
com os clientes. 

“Os empreendedores pas-
saram por treinamento para 
atenderem seus clientes com 
segurança. Eles seguirão to-
dos os protocolos de higiene 
e proteção individual para 
reduzir o risco de contágio. O 
uso de máscaras é obrigatório 
para expositores e clientes e, 
em todas as barracas, dever 
conter álcool 70% para higie-
nização das mãos e manter 
os produtos à venda tam-
bém higienizados”, explicou 

a coordenadora da Casa Paul 
Singer, Jaçanã Bouças. 

O trabalho do Centro Públi-
co de Economia Solidária do 
Estado não parou durante os 
meses que as feiras estiveram 
paradas. Nos meses de maio, 
junho e julho, o local produziu 
capacitações virtuais sobre os 
temas “Tecendo Diálogo nas 
Redes - Relação com o Siste-
ma Financeiro”, “É possível 
Vender na Pandemia?”, “De-
senvolvimento de Negócios na 
Economia Solidária” e “Gestão 
Interdisciplinares”. 

Informações sobre a pro-
gramação das feiras podem ser 
conferidas através do e-mail 
coordenaecosol@gmail.com 
ou através do telefone (21) 2717-
8350. As feiras do Circuito são 
cadastradas no Fórum de Eco-
nomia solidária e no Centro 
Público, Casa Paul Singer, pri-
meiro Centro Público de Eco-
nomia Solidária do Rio. Conhe-
cida como “Casa Azul”, o espaço 
realiza cadastramento, capaci-
tação, organização e inserção 
dos produtores locais em diver-
sas frentes econômicas.

DIVULGAÃ§Ã£O

Lei Aldir 
Blanc vai 
beneficiar 
setor 
cultural 
com ajuda 
emergencial

Centro Oncológico facilita a vida dos gonçalenses
Unidade irá disponibilizar atendimento em quimioterapia, consultas de acompanhamento e dispensação de medicamentos

DIVULGAÃ§Ã£O

Denize Ribeiro celebra o fato de poder fazer tratamento perto de sua residência. no bairro Porto Velho

Em apenas uma semana de 
funcionamento, o Centro 
Oncológico de São Gonça-
lo já atendeu 100 pacientes. 
Moradores que precisavam 
realizar o processo de qui-
mioterapia em outros muni-
cípios, agora poderão fazer 
o tratamento na cidade. A 
unidade irá disponibilizar 
aos pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) aten-
dimento em quimioterapia, 
consultas de acompanha-
mento e dispensação de 
medicamentos. 

Nos últimos quatro anos, 
o Espaço Rosa, unidade de 
saúde destinada à saúde da 

mulher, diagnosticou cerca 
de duas mil portadoras cân-
cer de mama e colo do útero. 
Uma delas é Denize Ribei-
ro, de 47 anos, moradora do 
bairro Porto Velho. Paciente 
do Espaço Rosa desde 2017, o 
primeiro diagnóstico de cân-
cer foi feito no espaço de saú-
de. Este ano, após fazer exa-
mes da coluna, ela descobriu 
que a doença voltou nos os-
sos e irá realizar o tratamen-
to no Centro Oncológico. 

“Agora, próximo a minha 
residência, fica bem mais 
fácil. Sou muito agradecida 
por poder contar com toda 
assistência necessária reali-

zada pelo município”, come-
mora Denize. 

Segundo o cirurgião on-
cológico Edmar Lopes, res-
ponsável pela unidade, 54% 
dos pacientes que realizam 
quimioterapia no serviço de 
Oncologia de Rio Bonito são 
de São Gonçalo. 

“Desde 2008 tento trazer 
uma unidade deste porte 
para a cidade. Hoje o proje-
to de fato nasceu. Esta uni-
dade será a porta de entrada 
para o tratamento de cente-
nas de pacientes que antes 
precisavam se deslocar para 
outras cidades para realizar 
o tratamento”, avalia.

Mudanças no cronograma de etapas da Lei Aldir Blanc
Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo encontrou documentos inelegíveis e com inconsistências de dados nas inscrições 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de São Gonçalo con-
voca artistas da cidade, que 
se inscreveram para receber 
o auxílio da Lei Aldir Blanc 
e para os Prêmios de Reco-
nhecimento Artístico e Cul-
tural, para a entrega de do-
cumentos complementares 
e esclarecimentos. Somente 
os artistas que precisarem 
fornecer mais informações 

serão chamados. 
De acordo com a pasta, no 

processo de análise das ins-
crições recebidas pelos can-
didatos durante a pré-qua-
lificação, foram identifica-
dos documentos inelegíveis 
e com inconsistências dos 
dados informados nas soli-
citações. Para não prejudicar 
os candidatos, a Secretaria 
alterou as datas das etapas. 

O resultado da habilitação 
e triagem será disponibili-
zado até a próxima segun-
da-feira e a apresentação de 
recurso irá até quarta-feira. 
Já o resultado do recurso 
ocorrerá na próxima quin-
ta-feira, enquanto a homolo-
gação final do resultado dos 
prêmios e dos subsídios ofe-
recidos estão previstos para 
a sexta-feira. 
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NATAL NO PÁTIO 

ALCÂNTARA
Celebração terá campanha solidária, distribuição de brindes, Papai Noel virtual e 
recreação infantil para alegrar os pequenos e amenizar os tempos de pandemia

O 
Pátio Alcântara, em 
São Gonçalo, inicia, 
na próxima segunda-
feira, campanha de 

arrecadação de brinquedos e 
roupas infantis, em bom esta-
do, para serem doados em co-
munidades próximas ao esta-
belecimento. A iniciativa visa 
alegrar o Natal de crianças em 
situação de vulnerabilidade 
social. As doações podem ser 
entregues até o dia 4 de de-
zembro, na recepção do Pátio, 
no quarto piso, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18h. As 
arrecadações serão higieniza-
das, para evitar disseminação 
do novo coronavírus, e enca-
minhadas para a instituição 
Craques do Amanhã. 

Em celebração às festas de 
fim de ano, O Pátio Alcânta-
ra também inaugura, hoje, 
o “Natal do Brinquedos”. A 
celebração vai contar com 
Papai Noel virtual e brinca-
deiras para as crianças. O 
destaque da decoração será 
a árvore de 6 metros de altu-
ra, na Praça de Alimentação, 
que será ambientada com 
brinquedos clássicos, como 
bolas, ursos, carrinhos e bo-
necos. As crianças poderão 
depositar cartinhas para o 
Papai Noel diretamente na 
caixa de correio do bom ve-
lhinho, instalada ao lado da 
grande árvore. 

Este ano, o Papai Noel vai 
aparecer de forma virtual, 
em realidade aumentada. 
A partir de domingo, a foto 
com o ele será feita via apli-
cativo com leitura de QR 
Code. “Papai Noel estará à 
espera das crianças, inde-
pendentemente do formato. 
A ideia é ampliar o alcance 
do Natal deste ano, de forma 
a atingir às famílias nos am-
bientes físico e digital”, afir-
ma a responsável pelo Mar-
keting da Aliansce Sonae, 
Ana Paula Niemeyer. 

Para entreter os pequenos, 
o shopping traz o Parquinho 
do Natal dos Brinquedos, no 
segundo piso, que vai ofe-
recer atividades divertidas 
para crianças de 1 a 12 anos. 
Entre as atrações, estão La-
birinto Kid Play com escor-
regador tubo curvo grande, 
Casa Balão com balões que 
se movimentam, Cama elás-
tica, Área baby com Gangor-
ras, Mesinha para ativida-
des, X Box com Kinect, Play-
ground Júnior, Mesa digital 
play tablete e Casinha Ma-
lukete. O passaporte indivi-
dual de R$ 25 dará direito a 
30 minutos de brincadeira. 

“Com todos os desafios 
que enfrentamos nos últi-
mos meses, acreditamos que 
este Natal será especial e fo-
camos em apresentar ações 
que destaquem o encanto e a 
essência da data, renovando a 
esperança em tempos melho-
res que virão. Para receber a 
todos conforto e tranquilida-
de, reforçamos os protocolos 
de prevenção e higienização, 
proporcionando um ambiente 
seguro e confiável para clien-
tes e colaboradores”, diz Tatia-
na Antunes, coordenadora de 
marketing do Pátio Alcântara. 

Em dezembro, o Pátio Al-
cântara também distribuirá 
brindes aos consumidores, em 
parceria com a Natura. A cada 
R$ 200 em notas das lojas par-
ticipantes, o cliente ganhará 
um brinde da marca, podendo 
escolher entre produtos Natu-
ra Todo Dia, sabonete em bar-
ra puro vegetal com 5 unida-
des de 90 gramas, aroma ma-
cadâmia ou Natura Todo Dia, 
polpa hidratante para as mãos 
75 gramas, aroma castanha. 

A troca é limitada a um 
único brinde por CPF e deve 
ser realizada no balcão da 
promoção, localizado no 2º 
piso. Os brindes da campa-
nha serão distribuídos entre 
os dias 1º e 22 de dezembro. 

O Pátio Alcântara fica na 
Praça Carlos Gianelli, s/nº, e 
funciona de segunda à sexta-
feira, das 9h às 21h. O Pátio Alcântara possui uma localização privilegiada, no coração do comércio de Alcântara
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Celebração terá Papai Noel virtual e brincadeiras para as crianças

DIVULGAÇÃO/PÁTIO ALCÂNTARA

Destaque da decoração será a árvore 
de natal de seis metros, ambientada 
com brinquedos clássicos, como bolas, 
ursos, carrinhos e bonecos

O DIA I QUINTA-FEIRA, 12.11.2020    3


