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MEIO AMBIENTE

Programa Floresta do Amanhã vai garantir o 

reflorestamento e manutenção de noventa 

equitares no município de São Gonçalo. P. 2Niterói& região
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Nascido 
e criado na 

comunidade Nova 
Brasília, na Engenhoca, 

DJ PL Torvic é umas  
das grandes revelações  

do funk. O jovem 
coleciona hits e  
visualizações.  
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O tão esperado Natal Iluminado dessa 
vez terá suas dimensões reduzidas

Maricá terá festa de 
fim de ano sem fogos

ELSSON CAMPOS / DIVULGAÇÃO

Natal iluminado será reduzido devido à pandemia de Covid-19

Para evitar aglomerações 
por conta da pandemia, a 
Prefeitura de Maricá deci-
diu que as festas de fim de 
ano serão mais contidas. 
O tão esperado Natal Ilu-
minado, que desde 2018 
foi inserido no calendário 
de festividades do municí-
pio e que atrai um grande 
público para prestigiar as 
decorações natalinas, des-
sa vez terá suas dimensões 
reduzidas. Também o Re-
veillon será comemorado 
com uma série de lives.

Diferente do que ocorreu 
no ano passado, quando as 
grandes estruturas natali-
nas se concentraram basi-
camente em quatro pontos 
da cidade (Araçatiba, Praça 
Orlando de Barros Pimen-
tel, no Centro, Ponta Negra 
e Itaipuaçu) e atraíram du-
rante os 54 dias de festivida-
de cerca de 400 mil pessoas, 
o Natal Iluminado de 2020 
terá inicialmente 13 pontos 
focais de decoração espa-
lhados pela cidade.

“Decidimos que não 
vamos ter atividades cul-
turais, mas vamos poder 
acender a cidade. É um 

projeto muito bonito e con-
templativo. Não estamos es-
timulando em nada dentro 
dessa estrutura, que vai ser co-
locada à disposição da popu-
lação e dos visitantes. Então, 
nenhuma atividade cultural, 
nenhum brinquedo que possa 
contribuir para aglomerações 
foi pensando para o projeto”, 
disse o secretário de Turismo 
José Alexandre Almeida.

Assim como no Natal, o Re-
veillón também terá sua estru-
tura modificada, sem queima 
de fogos e grandes shows. A 
ideia, segundo o secretário, é 
que a celebração da passagem 
de ano seja feita em forma de 
lives com apresentações dos 
artistas do projeto Pratas da 

Casa, da secretaria.
“Estamos nos organizando 

para fortalecer essa área que 
está passando por tanta difi-
culdade, que é a classe artísti-
ca local. Na live, vamos reme-
morar as imagens da queima 
de fogos do ano de 2019/2020. 
Não podemos, de maneira al-
guma, incentivar nenhum tipo 
de aglomeração ou que venha 
prejudicar a imagem da cida-
de que está cuidando das pes-
soas”, adiantou.

Grupo de Trabalho vai elaborar plano 
para retomada de aulas em Niterói

IMAGEM DA INTERNET

Equipe vai decidir sobre o retorno das aulas presenciais para o Ensino Fundamental e Educação Infantil

A Prefeitura de Niterói vai 
instituir um Grupo de Tra-
balho para elaborar um pla-
nejamento para a retomada 
das aulas com modelo híbri-
do (presencial e on-line) no 
Ensino Fundamental e Edu-
cação Infantil, a partir do 
início do ano. O anúncio foi 
feito, na última segunda-fei-
ra, pelo prefeito Rodrigo Ne-
ves, através das redes sociais. 

“Esse processo acontecerá 
de forma muito científica e 
cuidadosa, com discussões 
envolvendo os melhores 
especialistas para que seja 
criado um plano responsável 
e gradual para a retomada 
das atividades presenciais 
nas escolas. Tudo isso com o 
objetivo de manter o contro-
le da pandemia em Niterói”, 
afirmou o prefeito. 

Rodrigo Neves ressaltou 
também que, apesar de a Se-
cretaria Estadual de Educa-
ção ter suspendido as aulas 
presenciais do Ensino Médio 
em toda a Região Metropo-

litana, em função da piora 
dos indicadores da pande-
mia do novo coronavírus, 
as aulas para estudantes do 
Ensino Médio em Niterói 
continuam autorizadas. O 

Nova unidade já faz 800 testes rápidos  
de Covid-19 por dia no bairro do Zé Garoto

A procura pelos testes de 
sorologia e swab para diag-
nóstico da Covid-19 nas 
unidades de saúde de São 
Gonçalo aumentou desde a 
última semana. Para evitar 
filas no Centro de Triagem ao 
Coronavírus, no Zé Garoto, 
a Secretaria de Saúde abriu 
ontem mais uma sala para a 
realização dos exames. O flu-
xo de atendimento da uni-
dade foi direcionado para o 
posto montado na Praça do 
Zé Garoto. Diariamente, são 
feitos cerca de 800 testes, 

das 8h às 17h.
“O número de casos de 

coronavírus vem crescendo 
na Região Metropolitana e 
a procura pelos testes tam-
bém. Desde o início da pan-
demia, criamos espaços para 
testagem e montamos hospi-
tais com toda infraestrutura 
para atender a população, 
inclusive vindos de municí-
pios vizinhos que nos procu-
ram”, garantiu o prefeito José 
Luiz Nanci.

A prefeitura também in-
tensificou o trabalho de higie-
nização e sanitização na cida-
de. Ruas, avenidas, unidades 
de saúde e prédios públicos 

continuam recebendo os 
agentes da Vigilância Epide-
miológica. Através das moto-
fogs e dos aparelhos costais, 
técnicos estão usando quar-
tenário de amônio de quinta 
geração, produto utilizado na 
China para o mesmo fim.

Além do posto que fica na 
Praça do Zé Garoto e do Cen-
tro de Triagem, a população 
pode realizar o teste rápido 
ainda no PAM Coelho, PAM 
Neves; PAM Alcântara; Clí-
nica Municipal Gonçalense 
Barro Vermelho; Clínica da 
Criança (0 a 12 anos); Polo 
Sanitário Rio do Ouro; Polo 
Sanitário Washington Luiz 

Lopes, na Zé Garoto; Polo 
Sanitário Jorge Teixeira de 
Lima, no Jardim Catarina; 
Polo Sanitário Paulo Mar-
ques Rangel, no Porto do 
Rosa; e o Polo Sanitário Hé-
lio Cruz, no Alcântara.

Outra unidade que realiza 
esse exame é a Clínica Muni-
cipal Gonçalense Mutondo, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 22h, e sábado das 8h às 
15h. O Centro de Triagem ao 
Coronavírus atende todos os 
dias das 8h às 18h e o Hos-
pital Franciscano Nossa Se-
nhora das Graças funciona 
diariamente em sistema de 
plantão 24h.

Programa reflorestará noventa 
hectares de SG em quatro anos
Além disso, município lançou plano de diagnóstico da vegetação nativa remanescente e outras ações

DIVULGAÇÃO

Serão feitos reflorestamentos na Fazenda Colubandê e em Áreas de Preservação Ambiental

C
omo forma de prepa-
rar a cidade para as 
mudanças climáti-
cas que ocorrem em 

todo o planeta, a Secretaria 
Municipal de Meio Ambien-
te, através do Setor de Áreas 
Verdes, lançou o Plano Mu-
nicipal da Mata Atlântica 
de São Gonçalo (PMMA), 
em evento realizado no 
Centro de Convivência So-
cioambiental de Maria Pau-
la, e também participa do 
Programa Floresta do Ama-
nhã, que garantirá o reflores-
tamento e a manutenção de 
noventa hectares nos próxi-
mos quatro anos.

O PMMA traz em seu con-
teúdo um diagnóstico da ve-
getação nativa remanescen-
te, principais causas de des-
matamento na cidade, ações 
preventivas contra desmata-
mentos, formas de utilização 
sustentável da vegetação e as 
áreas prioritárias para con-
servação e recuperação. “O 
plano é um instrumento de 
planejamento importantíssi-
mo, que reúne e normatiza os 
elementos necessários à pro-

teção, conservação, recupe-
ração e ao uso sustentável da 
Mata Atlântica. Estamos dei-
xando um futuro mais verde 
para nossa cidade”, afirma o 
prefeito José Luiz Nanci.

Para o biólogo e subse-
cretário de Meio Ambiente, 
Gláucio Teixeira Brandão, 
“este instrumento norteará a 
forma de se planejar e cuidar 
dos remanescentes de Mata 
Atlântica presentes em São 
Gonçalo e ficará de legado 
técnico para que haja con-
tinuidade dos serviços am-
bientais, preparando a cida-
de para o enfrentamento de 
emergências climáticas”, res-
salta ele.

A iniciativa está sendo 
realizada pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambien-
te, através do Setor de Áreas 
Verdes, em parceria com 
o Governo Alemão, a GIZ 
(Agência Alemã de Coopera-
ção Internacional), o grupo 
bancário KFW, o Fundo Bra-
sileiro para a Biodiversida-
de (Funbio), a Secretaria do 
Estado do Ambiente e Sus-
tentabilidade (SEAS) e o Mi-
nistério do Meio Ambiente.

O Programa Floresta do 
Amanhã, em parceria com o 

Ministério Público Estadual, 
nasceu a partir de um Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) assinado com a Petro-
bras, que viabilizou recur-
sos a serem investidos nos 
municípios impactados pelo 
Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (Comperj). Os 
técnicos das secretarias es-
tadual e municipal de Meio 
Ambiente visitaram as áreas 
que receberão o programa. 
Serão executados reflores-
tamentos na Fazenda Co-
lubandê e nas Áreas de Pre-
servação Ambiental (APAs) 
do Engenho Pequeno, Estân-
cias de Pendotiba e Alto do 
Gaia, somando um total de 
90 hectares de plantio e ma-
nutenção por quatro anos.

“É o maior projeto de re-
florestamento que a cidade 
já recebeu em toda sua his-
tória, será na sua primeira 
fase, quase um milhão de 
metros quadrados reflores-
tados”, explica o geógrafo Al-
lan Pessoa. A ação cumpre o 
Acordo de Paris, que prevê a 
redução da emissão de gases 
causadores do aquecimen-
to global, justamente com o 
plantio e a recuperação da 
Mata Atlântica.

IRMA LASMAR

redacao@odia.com.br

O Programa 
Floresta do 
Amanhã 
garantirá o 
refloresta-
mento e a 
manutenção 
de noventa 
hectares nos 
próximos 
quatro anos

Reabertura das unidades no Ensino Fundamental e Educação Infantil 
em 2021 será discutida com especialistas e representantes das escolas

IRMA LASMAR

redacao@odia.com.br

prefeito lembrou que a reto-
mada das atividades foi fruto 
de um Termo de Acordo Ju-
dicial firmado com a Defen-
soria Pública, o Ministério 
Público e o Poder Judiciário.

2    QUARTA-FEIRA, 2.12.2020  I  O DIA



Niterói & região

tos DJs e MCs e, no Carnaval 
de 2017, resolveu criar um ca-
nal no YouTube, o PL Torvic, 
onde postava obras de outros 
artistas. Hoje ele tem mais de 
um milhão de inscritos e ul-
trapassou a marca de 286 mi-
lhões de visualizações somen-
te nesse espaço virtual. E foi 
assim que ele foi descoberto. 

“Conheci meu empresá-
rio, Felipe, que me fez a pro-
posta de um planejamento 
de carreira artística. Até co-
meçar a pandemia, eu estava 
me apresentando em diver-
sos eventos. Mas, aos poucos, 
estamos voltando. Nos meus 
shows, todo de tudo, mas o 
meu público sempre dá prefe-
rência às músicas que eu pro-
duzo”, conta ele, orgulhoso.

Como morador de comu-
nidade, PL precisou supe-
rar muitos problemas para 
seguir fazendo o que gosta. 

O 
mundo do funk 
vive revelando 
talentos por to-
dos  os  cantos 

do Estado. E uma dessas 
pessoas é Paulo Victor, de 
23 anos, mais conhecido 
como DJ PL Torvic. Nasci-
do e criado na comunida-
de Nova Brasília, na Enge-
nhoca, em Niterói, o rapaz 
está crescendo na carreira 
e já tem algumas partici-
pações de sucesso nas pla-
taformas de streaming.

A carreira do jovem co-
meçou meio por acaso. Ele 
sempre acompanhou mui-

KARINA FERNANDES

karina.fernandes@odia.com.br

Entre eles o preconceito. “A 
maior dificuldade em se mo-
rar numa favela é o precon-
ceito que existe fora dela. Por 
morar em comunidade, não 
conseguimos um emprego 
bom. Essa é uma das barrei-
ras que consegui superar, 
pois antes de eu começar no 
mundo artístico, as pessoas 
falavam que eu não chegaria 
aos 18 anos e viraria trafican-
te. Hoje em dia, provei o con-
trário”, aponta ele.

Por problemas pessoais, o 
rapaz precisou parar de estu-
dar, mas já planeja retornar. 
E uma das suas maiores in-

centivadoras em tudo o que 
faz é a sua mãe. “Quando eu 
quis começar no mundo ar-
tístico, foi ela que juntou um 
dinheirinho e me deu um no-
tebook”, lembra ele.

Para chegar ao sucesso, 
PL teve que passar por cima 
da falta de equipamentos 
adequados. A situação foi 
melhorando quando ele foi 
contratado pela Way Produ-
tora. Atualmente, ele cole-
ciona hits e visualizações por 
toda a web. Entre elas estão 
Me Desculpa Pai 2, com a MC 
Bruna Alves (mais de 4,4 mi-
lhões); Todo errado, com MC 
Pw (acima de 5,7 milhões, só 
no remix); e Garra Transpa-

rente, com MC LF (ultrapas-
sou 18 milhões).

“Em alguns dos hits, faço 
remix. Em outros, os MCs me 
mandam a voz e faço parce-
ria, junto com outros produ-
tores da Way. Meu maior so-
nho é continuar perseguindo 
meus sonhos, viver da minha 
carreira e dar tudo que eu 
não pude ter para a minha 
mãe. Um dos meus grandes 
desejos é fazer um feat com 
MC Cabelinho e Mc Hariel, 
que são grandes destaques 
musicais no cenário atual”, 
sonha o artista.

PL, apelido que ganhou 
ainda na infância, continua 
morando na comunidade e 
se diz orgulhoso por poder 
dar o exemplo para a mole-
cada da vizinhança. “Fico fe-
liz por mostrar para as crian-
ças daqui que todos podem 
seguir um caminho do bem 
e serem honestos. Muitas 
crianças da minha comu-
nidade e comunidades vizi-
nhas estão se espelhando em 
mim, graças a Deus. Por isso, 

estou muito feliz.”
E quem pensa que ele 

parou na pandemia, está 
enganado. Ele continuou 
produzindo e afirma que 
pode ter novidades em bre-
ve. Perguntado sobre can-
tar, o jovem, que se espelha 
em  Dennis DJ, faz misté-
rio: “Já pensei em cantar, 
mas nunca gravei algo com 
minha voz. Talvez, quem 
sabe em breve, podem vir 
coisas boas por aí.”

DJ de Niterói bomba nas 
plataformas de streaming

PL Torvic é cria da comunidade Nova Brasília, na Engenhoca
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