
LAURA FRANÇA / DIVULGAÇÃO 

NITERÓI VAI COMPRAR MAIS 40 MIL TESTES RÁPIDOS DE COVID-19. P. 2

ODIA I QUINTA-FEIRA, 26/11/2020    n site: odia.com.br    n tel.: 2222-8000

PROTEÇÃO DOS PETS
Itaboraí realiza, neste sábado, campanha de 

vacinação antirrábica para cachorros e gatos. 

São 57 postos no município. P. 2Niterói& região

Professora e 
moradora de Niterói, 
Ana Luiza França 
lança, dia 10, seu 
primeiro livro e vai 
realizar oficina de 
escrita criativa com 
estudantes da rede 
municipal de  
ensino. P. 3

O DOM  
DA POESIA
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Niterói comprou 40 mil testes, voltou a 
distribuir máscaras, sanitizar vias e usar 
carro de som reforçando protocolos

Reforço nas medidas de 
combate ao coronavírus
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Em sete meses, mais de 1,5 milhão de máscaras foram distribuídas

Niterói vai comprar 40 
mil testes para o novo co-
ronavírus, com o objetivo 
de reforçar o programa de 
testagem da cidade que, se-
gundo a prefeitura, já reali-
zou mais de 130 mil exames 
desde o início da medida, 
há oito meses. O anúncio 
foi feito, esta semana, pelo 
prefeito Rodrigo Neves. 
No último fim de sema-
na, a prefeitura retomou 
medidas para evitar a 
propagação da Covid-19 
e o aumento de casos na 
cidade, com a distribuição 
de máscaras de proteção 
reutilizáveis para mora-
dores de todas as regiões, 
além da sanitização das 
vias, realizada pela Com-
panhia de Limpeza de Ni-
terói (Clin), e a utilização 
de carro de som reforçan-
do os protocolos sanitá-
rios a serem adotados. 
Entre os meses de novem-
bro e dezembro, serão en-
tregues mais de 500 mil 
máscaras pelas Adminis-
trações Regionais e no sis-
tema drive-thru, mesmo 
para quem chegar ao lo-
cal a pé ou de bicicleta. Os 
equipamentos são de teci-
do lavável e reaproveitável 
e estão sendo confecciona-
das por pequenas e médias 
empresas da cidade.
“Vamos reforçar o trabalho 
que já foi feito em Icaraí, de 
diálogo, orientação e dis-

tribuição das máscaras. Lem-
brar a população que a doen-
ça continua se espalhando e o 
uso correto do equipamento 
nos ambientes públicos é o 
melhor meio de preservar a 
própria vida e das outras pes-
soas”, declarou Alessandro 
Junqueira, administrador da 
Regional de Icaraí. 
Durante a semana, os volun-
tários da rede de Núcleos Co-
munitários (Nudec) da Se-
cretaria Municipal de Defesa 
Civil e Geotecnia de Niterói 
vão realizar um levantamen-
to das necessidades de más-
caras para funcionários e 
moradores em condomínios 
e comunidades.
A ação conta com a parti-
cipação dos 400 jovens do 
Projeto Niterói Jovem Eco-
Social. O coordenador do 
projeto Niterói EcoSocial, 
Renato Lutterback, explica 
como a atividade será desen-
volvida com os jovens.
Segundo a prefeitura, em sete 
meses, mais de 1,5 milhão de 
máscaras foram distribuídas 
para a população de Niterói. 
As medidas, de acordo com 
Rodrigo Neves, serão ado-
tadas por conta de uma os-
cilação no indicador síntese 
de monitoramento do novo 
coronavírus registrado nos 
últimos dias, que chegou, na 
última quinta-feira, a 7.38, e 
também, por conta da taxa de 
ocupação de leitos hospitala-
res que está em 37%.

Prefeitura de São Gonçalo faz obra 
para ampliar atendimento à Covid-19
Força-tarefa é para construir, em caráter emergencial, uma rampa de acesso ao 2º piso 
do Hospital de Retaguarda Gonçalense, no Centro, onde novos 50 leitos serão abertos
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Obras para ampliar leitos estão a todo vapor em unidade de saúde

A unidade hoje conta com 25 
leitos de Enfermaria e 23 de 
CTI e 80% estão ocupados. Já 
o Hospital Franciscano Nos-
sa Senhora das Graças, em 
Lagoinha, mantém 23 leitos 
de CTI e 30 de Enfermaria. 
A população também bus-
ca atendimento no Pronto 
Socorro de São Gonçalo, no 
bairro do Zé Garoto, que pos-
sui seis leitos de Enfermaria 
e sete de CTI. De acordo com 
a direção da unidade, existe 
hoje apenas quatro leitos de 
Enfermaria vagos em todas 
as unidades da cidade.
As Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) Nova Cida-
de e Pacheco têm seis leitos 
de Enfermaria no total e o 
Pronto-Socorro Infantil, 12 
leitos de Enfermaria e sete 
de CTI. Nesta última unida-
de, existe apenas uma crian-
ça internada no CTI.

A Secretaria de Saúde do mu-
nicípio montou uma força-
tarefa para construir, em ca-
ráter emergencial, uma ram-
pa de acesso ao segundo piso 
do Hospital de Retaguarda 
Gonçalense, no Centro. No 
local serão abertos mais 50 
leitos para tratar pacientes 
contaminados pela Covid-19. 
Na última sexta-feira, a Pre-
feitura já havia anunciado a 
abertura de mais dez leitos, 
distribuídos nas três princi-
pais unidades de saúde do 
município: o Retaguarda, o 
Franciscano Nossa Senhora 
das Graças e o Pronto-Socor-
ro Municipal.
Terça-feira pela manhã, ho-
mens e máquinas abriam ca-
minho pelo estacionamento 
da unidade. Toda a área será 
concretada e servirá de base 
para a chegada de ambulân-
cias e pacientes.

“O Hospital de Retaguarda 
Gonçalense não tem eleva-
dor e é impossível subir com 
o paciente pela escadaria. 
Então, em caráter emergen-
cial, resolvemos construir 

esta rampa de acesso ao 
segundo andar, onde serão 
abertos mais leitos para in-
ternação de pacientes com 
Covid-19”, explicou o prefeito 
José Luiz Nanci.

Itaboraí realiza vacinação 
antirrábica neste sábado
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Os pets poderão ser vacinados em 57 postos da cidade de Itaboraí

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Itaboraí promove, 
neste sábado, a campanha 
anual de vacinação antirrá-
bica para cães e gatos. Ao 
todo, a pasta vai realizar a 
imunização gratuita em 57 
postos da cidade, das 8h às 
17h. Em sua última campa-
nha, que aconteceu em 2018, 
Itaboraí imunizou 32.550 
animais, sendo 27.942 mil 
cães e 4.608 gatos. 
No ano de 2019 não houve 
campanha devido a proble-
mas na produção da vacina 
relatados pelo Ministério da 
Saúde. A recomendação da 
Secretaria de Saúde é que, a 
partir dos quatro meses de 
idade, cães e gatos saudáveis 

sejam vacinados. Animais 
gestantes não poderão rece-
ber a vacina. 
É muito importante que os 
condutores dos animais res-
peitem as medidas de pre-
venção contra a Covid-19, 
como o uso obrigatório de 
máscara e o distanciamen-
to seguro entre as pessoas. O 
imunizante previne contra a 
raiva, doença infecciosa viral 
aguda, que acomete mamífe-
ros e compromete o sistema 
nervoso central, sendo fatal 
tanto para animais quanto 
para humanos. 
O vírus é transmitido do ani-
mal para o homem por meio 
da saliva de bichos doentes, 
principalmente pela mordi-
da, mas também por lambi-
das e arranhões. Cães, gatos 
e morcegos são os principais 
transmissores da doença ao 
homem. Os postos de vacina-
ção podem ser conferidos no 
site da prefeitura da cidade, 
em www.itaborai.rj.gov.br. 

Itaboraí inaugura unidade 
de ensino para 300 alunos
Centro Educacional fica em Itambi e homenageia 
personalidade da cidade, exemplo de superação

Unidade foi nomeada em homenagem a uma moradora ilustre, que muito lutou pela área da Educação

A
lunos da rede muni-
cipal de Itaboraí ago-
ra contam com mais 
uma unidade escolar. 

O Centro Municipal de Edu-
cação Infantil (Cemei) Maria 
José foi inaugurado na cida-
de, este mês, em uma parce-
ria entre a Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura e 
Turismo (Sectur), e o Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), em 
Itambi. O espaço presta uma 
homenagem a uma mulher 
que foi exemplo no municí-
pio, aprendendo a ler e a es-
crever sozinha. 

A nova unidade atenderá 
cerca de 300 estudantes, de 2 
a 5 anos de idade, que recebe-
rão cuidados na alimentação, 
higiene, além do trabalho pe-
dagógico. A escola conta com 
oito salas de aula, recepção, 
secretaria, direção, sala de 
professores, sanitários mas-
culinos e femininos, copa, 
depósito de materiais de lim-
peza, vestiário masculino e 
feminino, despensa, cozinha, 
lactário,; área de serviço, fral-
dário, solário (local descober-
to reservado ao banho de sol), 
sala de repouso, sala multiu-
so, sanitário para alunos com 
necessidades especiais, sala 
de apoio à informática, pátio 
coberto, playground e até um 
castelo d’água.

“É com muita felicidade 
que inauguramos essa uni-
dade toda preparada e ade-

quada para os nossos alunos. 
Além de ser uma vitória para 
comunidade de Itambi, tam-
bém é uma conquista para 
nossa gestão, que tem a edu-
cação básica como priorida-
de”, declarou o prefeito Sadi-

noel Souza. 
O Centro de Educalçao 

será dirigido por Rosângela 
Pugian Belato Gomes, filha 
da patrona que militou pela 
área da Educação e ficou co-
nhecida por ser atuante nas 

A partir dos quatro meses de idade, cães e 
gatos saudáveis devem ser imunizados

Centro Educacional fica em Itambi tem capacidade para 300 alunos
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atividades da 3ª idade que 
eram realizadas em Itambi. 
O secretário municipal de 
Educação, Cultura e Turismo, 
Osório de Souza, ressaltou 
que a nova unidade educacio-
nal vai atender ainda melhor 

a população de Itambi. 
“Não foi fácil, foi muita 

luta, mas estamos aqui inau-
gurando o tão esperado equi-
pamento educacional, em 
nosso querido bairro de Itam-
bi. Nesta gestão, retomamos 
as obras, corrigimos todos os 
problemas, estruturamos e 
tornamos o local seguro. Que-
ro também registrar o meu 
agradecimento a todos que se 
empenharam para esse resul-
tado maravilhoso acontecer”, 
afirmou o secretário. 

A obra da construção ocor-

reu no âmbito do Programa 
Nacional de Reestruturação 
e Aquisição de Equipamen-
tos para a Rede Escolar Pú-
blica de Educação Infantil 
(Proinfância). O programa é 
parte das ações do Plano de 
Desenvolvimento da Educa-
ção (PDE), do Ministério da 
Educação. O principal objeti-
vo é prestar assistência finan-
ceira ao Distrito Federal e aos 
municípios, para garantir o 
acesso de crianças a creches e 
escolas de Educação Infantil 
da rede pública.
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O 
dom da  escr i ta , 
que surgiu ainda na 
infância, cresceu, vi-
rou paixão e profis-

são, e já está dando frutos: 
no dia 10, a professora e mo-
radora de Niterói, Ana Luiza 
França, de 36 anos, vê seu ta-
lento ganhar vida e lança seu 
primeiro livro de poesias, No 

Ventre do Mundo. A obra reú-
ne 107 textos da autora, con-
tando com o da contracapa.

“As poesias falam sobre 
viver neste mundo, sobre 
todas as delícias e as dores 
que vêm com isso. Antes de 
2018, escrever um livro não 
era algo que estava nem em 
meus planos, nem em meus 
sonhos. Mas a poesia só me 
traz coisas boas. O momento 
em que escrevo os poemas já 
é como um pequeno milagre, 
muitas vezes. E saber que as 
pessoas querem lê-los, gente 
que mora nos quatro cantos 
do país, que mora até fora do 
Brasil. Cada mensagem que 
recebi até hoje, a forma como 
as pessoas se permitem ser 
atravessadas pelos poemas 
feitos por mim, é algo que 
sempre me emociona”, der-
rete-se ela.

O lançamento será feito 
através de uma live, pelo Ins-
tagram (@palavrafranca), no 
dia 10, às 20h. Inclusive foi 
nessa rede social onde tudo 
começou, em 2018. A ideia era 
colocar para fora toda a sua 
veia artística, em destaque 
desde sempre: Ana tem duas 
graduações — Artes Cênicas 
(UniRio) e Produção Cultural 
(UFF) — e tem mestrado pela 
federal fluminense.  

A autora lembra que come-
çou a escrever seus primeiros 
poemas ainda na infância. 
Mas foi na adolescência que 
o dom aflorou, mas apenas 
para ela: ninguém podia ler.

“Há pouco tempo, minha 
mãe encontrou na casa da 
minha avó, onde passávamos 
férias, dois poeminhas feitos 
por mim. Pelas letras, eu de-
via ter uns 7 anos. Na adoles-
cência, meus cadernos eram 
cheios de versos, eu amava es-
crever cartas. Sempre gostei 
de me expressar através da 
escrita. Mas, poesia, especial-
mente, eu escrevia para mim, 
não mostrava para ninguém. 
Era uma forma de lidar com 
sentimentos intensos e era 
algo mais pontual, em situa-
ções como términos de rela-
cionamentos, por exemplo. 
Foi após a experiência de es-
crita de uma dissertação de 
mestrado, que comecei a es-
crever poemas com maior fre-
quência e a pensar que outras 
pessoas talvez gostariam de 
lê-los. Aí, foram alguns meses 
até encontrar coragem para 
iniciar o perfil no Instagram”, 
lembra a escritora.

A publicação do livro de 
Ana foi possível, pois ela foi 
selecionada Chamada Pú-

blica de Fomento às Artes de 
Niterói, realizada pela pre-
feitura, por meio da Secreta-
ria Municipal das Culturas 
e Fundação de Arte de Nite-
rói (FAN). “Poder publicar 
meu primeiro livro através 
de um edital público, realiza-
do pela Prefeitura de Niterói, 
é algo maravilhoso. Por isso, 

KARINA FERNANDES 

karina.fernandes@odia.com.br

pude reunir uma equipe só 
de mulheres, de forma inde-
pendente, através do selo Pa-
lavra Franca. Infelizmente, 
estamos em um momento 
em que artistas e iniciativas 
públicas de fomento às artes 
são quase criminalizadas. 
Nesse sentido, Niterói é uma 
cidade que está avançando 
nos últimos anos”, elogia.

Além de escrever, Ana dá 
aulas de teatro desde 2006, 
especialmente para crianças 
e adolescentes. Foi pensando 
nessa relação com os jovens 
que ela resolveu criar a Ofi-

cina Palavra Franca de Es-

crita Criativa, voltada para 
adolescentes do sexo e/ou 
gênero feminino, morado-
ras de Niterói, preferencial-
mente da região do Engenho 
do Mato, e estudantes de es-
colas públicas.

“Serão quatro encontros 
com 20 jovens em platafor-
ma de conferência virtual. 
Acredito no potencial de for-
talecimento e de libertação 
da escrita, à medida em que 
ela se apresenta como uma 
possibilidade criativa de dia-
logar com a realidade. Com a 
oficina, pretendo contribuir 
para que cada participante 
encontre, ou aprofunde, sua 
própria forma de se expressar 
através das palavras. Além de 
participarem da oficina, as jo-
vens irão ganhar também um 
exemplar do livro”, revela.

Quem quiser comprar o 
livro ou obter mais informa-
ções sobre Ana ou a oficina, 
pode entrar em contato pelo 
Instagram (@palavrafran-
ca) ou no endereço eletrôni-
co emaildapalavrafranca@
gmail.com.

Ana Luiza França lança livro de poesias 
e vai realizar oficina com adolescentes, 

alunas de escolas públicas de Niterói

A poesia só me traz  
coisas boas.  

O momento em que 
escrevo os poemas  

já é como um pequeno 
milagre, muitas  

vezes
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