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RECONHECIMENTO

Oito pesquisadores da UFF estão na lista dos 

mais influentes do mundo. Levantamento foi 

feito pela revista ‘PLOS Biology’. P. 2Niterói& região

PARA O SUCESSO
Moradora de São Gonçalo aceita sugestão de amigo para vender cabelos e abre  

loja poucos meses depois, após proposta de uma de suas clientes. P. 3

UM CONVITE 



Niterói & região

Pesquisadores da UFF estão entre 
os mais influentes do mundo
Grupo de oito 
docentes está 
entre os 600 
brasileiros 
reconhecidos 
por revista 
especializada 
no tema em 
todo o planeta

Docentes da UFF que 

integram o ranking 

elaborado pela revista 

‘PLOS Biology’

O
ito docentes da Uni-
versidade Federal 
Fluminense (UFF) 
integram o ranking 

elaborado pela revista PLOS 

Biology que lista os pesqui-
sadores mais influentes do 
mundo. No total, 600 espe-
cialistas brasileiros foram 
reconhecidos pela publica-
ção científica. O levantamen-
to foi conduzido por um gru-
po da Universidade de Stan-
ford, nos Estados Unidos, e 
feito a partir de métricas de 
publicações com e sem auto-
citação e proporção de arti-
gos citados.

Intitulado Updated scien-

ce-wide author databases of 

standardized citation indi-

Niterói ganha Manual de Arborização para  
dar opções de espécies a serem plantadas
Publicação faz 
parte de um 
conjunto de ações 
implementadas 
para proteção, 
reflorestamento e 
planejamento de 
áreas verdes e 
urbanas da cidade

Niterói tem 56% das áreas verdes protegidas. Desde 2013, já foram plantadas cerca de 159.124 árvores

Com o objetivo de promover 
uma arborização planejada 
e adequada para as vias pú-
blicas da cidade, a Secreta-
ria Municipal de Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade (SMARHS) 
e a Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconser) lançaram, 
na manhã da ultima quin-
ta-feira, o Manual técnico 
de Arborização Urbana de 
Niterói. A cidade conta hoje 
com 56% de suas áreas ver-
des protegidas. Desde 2013, 
o município já plantou cerca 
de 159.124 árvores.

O Manual de Arborização 

contempla diretrizes para o 
planejamento, implantação 
e manejo da arborização, 
bem como técnicas para a 
execução dos serviços de 
poda, supressão e transplan-
te arbóreo. O morador de 
Niterói já pode consultar a 
publicação e entender o me-
lhor tipo de planta para cada 

espaço. O Manual está dispo-
nível gratuitamente nos sites 
www.smarhs.niteroi.rj.gov.
br e www.seconser.niteroi.
rj.gov.br. Com o objetivo de 
proporcionar o melhor de-
senvolvimento das árvores 
e promover maiores benefí-
cios ao ambiente urbano, a 
publicação conta ainda com 

Outro benefício para 
os moradores são  
os créditos para 
abatimento do IPTU

Prefeitura sorteia R$ 200 mil para contribuintes cadastrados no NitNota
A Prefeitura de Niterói reali-
za, amanhã, o quinto sorteio 
do NitNota, o programa de 
benefícios da Nota Fiscal de 
Serviços do município, com 
base nos números da Loteria 
Federal. Todos os cidadãos 
que informaram o CPF nas 
notas fiscais de serviços con-
tratados pela cidade, como 
academias, estacionamen-

tos e escolas, entre os dias 
11 de dezembro de 2019 a 30 
de novembro deste ano, vão 

concorrer. Não são válidas as 
notas geradas por compras 
de mercadorias.

O valor da premiação será 
de R$ 200 mil. Além de parti-
cipar dos sorteios, todos que 
pedirem notas fiscais tam-
bém receberão créditos, que 
poderão ser utilizados para 
abater até 100% do IPTU. Os 
créditos são gerados por No-

tas Fiscais de Serviços Ele-
trônicas em até 10% do ISS 
recolhido quando o tomador 
de serviços for pessoa física.

“O programa da Prefeitu-
ra de Niterói incentiva a po-
pulação a pedir nota fiscal. 
Isso permite uma melhor 
fiscalização do recolhimen-
to do ISS, o que dá condi-
ções à prefeitura de retor-

nar aos moradores benefí-
cios diversos, como obras, 
investimentos em progra-
mas sociais, na geração de 
empregos e em outras áreas 
prioritárias”, declarou a se-
cretária municipal de Fa-
zenda, Giovanna Victer.

Cada nota emitida no pe-
ríodo de 11 de dezembro de 
2019 a 30 de novembro de 

2020 recebeu um código que 
pode ser conferido no site ht-
tps://nfse.niteroi.rj.gov.br/
capa.aspx. As regras para 
determinação do(s) códi-
go(s) contemplados podem 
ser consultadas na seção de 
“perguntas e respostas” do 
site da NitNota, no tópico 
9.03: https://nfse.niteroi.rj.
gov.br/Ajuda/faq.aspx#t9s3.

cators, o trabalho de apu-
ração realizado pela equipe 
americana utilizou as cita-
ções da base de dados Sco-
pus, que atualiza a posição 

dos cientistas em dois ran-
kings distintos: um que re-
gistra o impacto do pesqui-
sador ao longo da carreira e 
outro que destaca o impacto 

do pesquisador em um único 
ano; neste caso, 2019.

O reitor da Universidade 
Federal Fluminense, Antonio 
Claudio Lucas da Nóbrega, 

ressalta a importância desse 
reconhecimento. “A UFF tem 
muito orgulho do seu quadro 
qualificado de cientistas. Ter 
esta quantidade de pesqui-
sadores mais influentes no 
mundo reforça a excelência 
da nossa Universidade e o 
alto nível de sua produção 
acadêmica, científica e tecno-
lógica. É com satisfação que 
parabenizo os citados pelo 
Journal Plos Biology, assim 
como todo o corpo docente 
da UFF pelas pesquisas ino-
vadoras em prol da sociedade 
e do desenvolvimento global”, 
frisou Antonio.

Conheça a seguir os pes-
quisadores da UFF que fa-
zem parte do ranking inter-
nacional: Gustavo André 
de Deus Carneiro Vianna 
(Odontologia), João Mar-
ciano Laerdo dos Reis (En-
genharia Mecânica), Mar-
celo Silva Sarandy (Física), 
Marcos Flavio de Campos 
(Engenharia Metalúrgica 
- Volta Redonda), Norman 
Arthur Ratcliffe (Visitante 
do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências e Bio-
tecnologia), Paulo Rangel 
Rios (Engenharia Metalúr-
gica - Volta Redonda), Rol-
dan Muradian (Economia) 
e Vitor Francisco Ferreira 
(Farmácia/Química).
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sugestões de espécies ade-
quadas, listagem de equipa-
mentos necessários e orien-
tações para o passo a passo 
dos plantios.

“O programa Niterói Mais 
Verde nos permitiu plantar 
milhares de árvores na cida-
de. O lançamento do Manual 
Técnico de Arborização, que 

foi aprovado pela Câmara 
Técnica de Áreas Verdes, foi 
mais um grande avanço. É 
mais um passo para darmos 
sequência ao nosso Plano 
Municipal de Mata Atlânti-
ca, que está sendo elaborado, 
e dar início ao Plano Diretor 
de Arborização” disse Eurico 
Toledo, secretário municipal 
de Meio Ambiente. Ele tam-
bém destacou a importân-
cia das ações educativas com 
crianças e jovens.

As secretarias também ini-
ciaram, de forma simbólica, a 
instalação de placas de iden-
tificação botânica no Horto 
do Barreto. Serão 35 placas 

que identificarão as espécies 
da flora no local. Engenhei-
ros florestais, ambientalistas 
e funcionários da Adminis-
tração Regional do Barreto 
participaram do lançamento.

“A instalação das placas 
padronizadas está começan-
do pelo Horto do Barreto, 
depois vamos ampliar para 
Campo de São Bento, Horto 
do Fonseca e Horto de Itaipu”, 
explica a secretária de Con-
servação, Dayse Monassa. 
“Algumas árvores que serão 
identificadas também estão 
no Guia Botânico, então será 
possível usar o QR Code da 
placa para acessar mais infor-
mações sobre a espécie. Mui-
tas crianças não conhecem 
espécies como o pau-brasil, 
por exemplo. E através des-
se sistema teremos uma ação 
educativa para que elas co-
nheçam a flora que temos na 
cidade e nos parques.”

Projetos – Entre as ações 
da Prefeitura de Niterói para 
preservação e recuperação 
de áreas verdes estão o pro-
jeto Verdes Notáveis, que 
consiste no plantio de mu-
das adequadas ao mobiliário 
urbano e que não conflitem 
com a fiação; o Guia Botâni-
co de Niterói, que identificou 
espécies de árvores em toda 
a cidade; e os três hortos 
viveiros que armazenam e 
produzem mudas nativas da 
Mata Atlântica para plantio 
de reflorestamento em pra-
ças, ruas e avenidas.

É mais um passo 
para darmos 
sequência ao nosso 
Plano Municipal de 
Mata Atlântica”
EURICO TOLEDO, Secretário 
municipal de Meio Ambiente
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Descobri um grupo 

de desapego de 
cabelos no Facebook 

e resolvi anunciar. 
Usei a internet para 

divulgar”

BIBI MOURÃO

Niterói & região
Moradora 

de São Gonçalo 
seguiu sugestão de 

amigo para negociar 
cabelos e hoje tem 

três salões e loja 
virtual

De vendedora porta a porta  
à empresária de sucesso

U
ma profissão 
que começou 
por sugestão 
de um ami-

go, acabou dando muito 
certo para uma moradora 
de São Gonçalo. Há pouco 

mais de quatro anos, um 
conhecido que mora nos 

EUA perguntou a Fabiana 
do Santos Mourão, de 38 

anos, mais conhecida como 
Bibi Mourão, se ela queria 
vender cabelo e, mesmo sem 

ter muita ideia do que ia fazer, 
ela aceitou. A dica deu tão cer-

to que, após passar meses fa-
zendo entrega dos fios nas ruas, 

ela abriu a primeira loja.
“Meu amigo perguntou se eu 

queria vender cabelo e eu acei-
tei. Então, ele me mandou 20 qui-
los. Eu não sabia como iria fazer. 

Tinha algumas conhecidas implan-
tistas na época e comecei a oferecer 

de boca. Em seguida, descobri um 
grupo de desapego de cabelos no Face-
book e resolvi anunciar. Usei a internet 

para divulgar, como o Facebook e Ins-
tagram”, conta ela, que estava vendendo 

roupas quando recebeu a proposta e já 
teve até uma pizzaria, que não deu certo.

Sem um ponto de vendas fixo, Bibi 
marcava com as clientes para fazer entre-
ga nas ruas de Alcântara. Com o alcance 

da internet, em pouco tempo ela ultrapas-
sou as barreiras da Ponte Rio-Niterói e já 

estava fazendo entregas na Avenida Bra-
sil, no Rio. Em poucos meses, uma possível 

cliente se tornou sócia e, hoje, Keyla Amaral 
Coimbra, de 30 anos, e Bibi têm três lojas e 
um site especializado.

“Conheci a Keyla no segundo mês de vendas. 
Fui fazer uma entrega perto do trabalho dela e 

ela me convidou para apresentar o produto no 
salão onde trabalhava com colocação de mega 

hair. O movimento estava muito fraco. Depois de 
três meses, abri a loja ao lado do salão em Alcân-
tara para vender os cabelos para as clientes. Isso 

já tem quatro anos”, recorda.
E os negócios da dupla foram prosperando tanto 

que, depois de dois meses que inaugurou a primeira 
loja, Bibi abriu uma filial em Madureira. Seis meses 

após, outra em Duque de Caxias. Hoje, a primeira 

conta com dois ven-
dedores e seis implan-
tistas; já as outras duas 
têm uma vendedora e 
duas implantistas cada. 
Todas oferecem coloca-
ção de mega hair e trança 
rastafari. E quem pensou 
que as sócias iam parar, 
enganou-se: não há limite 
territorial para essas duas.

“Há dois anos, criamos o 
site www.fabimourao.com.
br, no qual vendemos cabe-
los, indianos, cacheados e 
brasileiros, são mais de 30 ti-
pos e tamanhos diferentes. Em 
média, atendemos 150 clientes 
nos salões. Já no site são cerca 
de 100 envios mensais”, pontua 
Bibi, que é só elogios para a sócia.

“Continuamos juntas e não 
pretendemos nos separar. Se es-
tou aqui hoje, tenho muita grati-
dão por ela, por Deus ter colocado 
essa pessoa no meu caminho. Tudo 
se encaixou perfeitamente, pois eu 
vendia o cabelo e ela colocava. Então, 
as clientes buscavam esse combo. E 
meu cabelo tem um preço muito aces-
sível. Por isso, explodimos juntas. Ela 
foi um anjo na minha vida”, confessa 
ela, que cuida da parte das vendas e pu-
blicidade, enquanto Keyla faz os atendi-
mentos das clientes junto com a equipe.

Com todo esse sucesso, as duas estão 
satisfeitas? É claro que não! O sonho é 
abrir uma loja na Bahia. “Trabalhamos 
com muitos envios para a Bahia, temos 
muitas clientes lá. Sempre recebo pedidos 
para abrirmos uma loja lá, porque as clientes 
querem nos conhecer. Estamos na luta para 
isso. Sou muito grata por tudo. Eu venci, sou 
muito abençoada”, conclui.

Os endereços das lojas Fabi Mourão Mega 
Hair e Salão Keyla Hair são: São Gonçalo (Rua 
Capitão Antônio Martins 49, sala 104, Alcân-
tara); Madureira (Estrada do Portela 188, loja 
42); e Duque de Caxias (Rua Mariano Sendras 
dos Santos s/nº, corredor B, box 101, Centro). Para 
saber mais sobre os trabalhos das duas, basta 
acessar seus perfis nas redes sociais: @bibimou-
rao; @fabimouraocabelos e @hairkeila. Outras 
informações pelo site www.fabimourao.com.br.

KARINA FERNANDES
karina.fernandes@odia.com.br

Se estou 
aqui hoje, tenho 
muita gratidão 

por ela, por Deus ter 
colocado essa pessoa 

no meu caminho”

BIBI MOURÃO, 
Empresária

ACI-
MA, BIBI 

POSA AO LADO 
DA SÓCIA, KEYLA. 

ABAIXO, UMA 
DAS CLIENTES 

ATENDIDAS
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