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EVENTOS MARCAM O MÊS DE COMBATE AOS MAUS TRATOS DE ANIMAIS. P. 2

OS CAMINHOS RUMO À 

Guia de Trilhas de Niterói é lançado pela prefeitura para mapear, 
divulgar e ajudar na preservação das rotas existentes na cidade. P. 3
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PRÊMIO EM MARICÁ
Casa Abrigo Ernani Gomes Duarte, que atende 

pessoas em situação de rua, fica em terceiro 

lugar no prêmio Jorge Munoz. P. 2Niterói& região
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Abrigo para moradores de rua em 
Maricá ganha prêmio nacional
Casa Abrigo Ernani Gomes Duarte fica em 3º lugar em avaliação de instituições em todo o Brasil

EVELEN GOUVÊA

Sede da Casa 
Abrigo Ernani 
Gomes Duarte: 
respeito à política 
nacional para a 
população em 
situação de rua

A 
Casa Abrigo Erna-
ni  Gomes  Duar -
te, inaugurada em 
agosto deste ano 

pela Prefeitura de Maricá 
para atender a pessoas em 
situação de rua, foi uma das 
instituições contempladas 
com o prêmio Jorge Munoz, 
concedido pelo Fórum Per-
manente Sobre População 
Adulta em Situação de Rua. 
A Casa Abrigo de Maricá 
ficou em terceiro lugar na 
premiação, que avaliou pro-

jetos de todo o Brasil.
Segundo os responsáveis 

pelo Fórum, os critérios 
para a escolha dos premia-
dos foram o respeito à polí-
tica nacional para a popu-
lação em situação de rua, 
a influência do projeto so-
bre as políticas públicas e 
os resultados efetivamente 
alcançados. A Casa Ernani 
Gomes Duarte, com o pro-
jeto “Ocupação e Práticas 
Corporais”, foi selecionada 
como uma das melhores ini-

ciativas de 2020 - ao lado da 
Associação Solidários Ami-
gos de Betânia (Asab), do 
Rio de Janeiro, e do Centro 
Pop, de Niterói.

“Muita alegria por termos 
sido escolhidos para receber 
esse prêmio, por um proje-
to que procurou dar opor-
tunidade a uma população 
tão desfavorecida, espe-
cialmente num período de 
pandemia, onde o isolamen-
to social se tornou regra e 
essas pessoas não tinham 

em quem se amparar”, dis-
se Pedro Victorino, que re-
presentou a Casa Abrigo na 
premiação.

A professora Nilza Ro-
géria Nunes, doutora em 
Serviço Social e uma das 
coordenadoras do Fórum 
Permanente, afirmou que o 
projeto da Casa Abrigo de 
Maricá apresentou uma me-
todologia democrática - que 
influenciou até na escolha 
do nome da instituição pe-
los próprios atendidos -, que 

reforçou o papel da integra-
ção entre setores da socieda-
de e entes públicos na apli-
cação de políticas públicas 
para pessoas em situação 
de rua.

“O projeto começou com 
um número pequeno e se 
expandiu com muita con-
sistência, comprovando 
seu efeito multiplicador 
e influenciador”, avaliou a 
especialista.

A Casa Abrigo Ernani 
Gomes Duarte recebeu este 

nome em homenagem a um 
homem que vivia em situa-
ção de rua em Maricá e mor-
reu em 2019. Localizado na 
Rua Tenente Coronel Avia-
dor Roberto de Souza Ma-
chado, 18, Qd 159, em Ara-
çatiba, o espaço tem capa-
cidade para até 30 pessoas 
e oferece a possibilidade de 
pernoite, além de oficinas, 
cursos, alimentação, cuida-
dos médicos e apoio de es-
pecialistas em psicologia e 
assistência social.

No mês de combate aos maus tratos de animais, CCPAD 
percorre bairros e distribui cartilhas sobre proteção
Cidade ainda conta com Unidade de Controle de População Animal, administrada pelo Controle de Zoonoses da Prefeitura

LUCIANA CARNEIRO

Agente em ação no Dezembro Verde: combate aos maus tratos e ao abandono de animais domésticos

principalmente para os ani-
mais. A iniciativa permite am-
pliar o trabalho e as políticas 
públicas de proteção animal 
da Prefeitura de Niterói com 
base na lei federal 13.426/2017 
que incentiva esse tipo de prá-
tica para proteção dos animais 
e controle de crias”, ressaltou.

O Castramóvel, que co-
meçou no mês de outubro, 
e fez 500 cirurgias em ani-
mais dos bairros do Caramu-
jo, Engenho do Mato, Badu e 
Engenhoca. O Castramóvel 
é um caminhão totalmente 
equipado para a realização 
de cirurgias em cães e gatos, 
atendendo, prioritariamen-
te, famílias de baixa renda. O 
equipamento conta com sala 
de preparação, de cirurgia e 
pós-cirurgia e é administrado 
pelo Centro de Controle Popu-
lacional de Animais Domés-
ticos (CCPAD), da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
Recursos Hídricos e Sustenta-
bilidade. O veículo fica 15 dias 
em cada local. O projeto conta 
com a parceria da Faculdade 
de Veterinária da Universida-
de Federal Fluminense (UFF). 
A equipe é composta por qua-
tro veterinários, um anestesis-
ta e técnicos.

A Coordenadoria de Prote-
ção aos Animais de Niterói 
(CCPAD) da Secretaria de 
Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos (SMARHS), aderiu ao 
Dezembro Verde, quando di-
versos municípios brasileiros 
realizam ações para comba-
ter os maus tratos e abandono 
de animais domésticos. Para 
conscientizar a população, os 
agentes estão percorrendo di-
versos bairros e distribuindo 
cartilhas em comércios da ci-
dade com dicas e orientações 
para que os animais, sejam de 
estimação ou não, sejam tra-
tados com amor e carinho. A 
cartilha também orienta sobre 
adoção e castração. 

O artigo 32 da lei 9.605/98 
da lei federal de crimes am-
bientais diz que praticar ato 
de abuso, maus-tratos, ferir 
ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos é crime, 
assim como abandonar. A 
pena é detenção de dois a cin-
co anos, multa e proibição da 
guarda do animal.

O Dezembro Verde é uma 
campanha que tem como 
foco combater os maus tra-
tos e o abandono de ani-
mais, pontuando a impor-

tância da denúncia contra 
esses atos. Segundo o coor-
denador de Proteção Ani-
mal da Prefeitura de Nite-
rói, Marcelo Pereira, a ação 
de distribuição das cartilhas 
tem como objetivo tratar so-
bre os direitos dos animais.

“A educação e conscientiza-
ção sobre esses assuntos nas 
cartilhas são fundamentais 
para a defesa dos animais da 
cidade. É uma oportunidade 
para conscientizar e gerar 
uma população que se preocu-
pa e protege cada vez mais os 
animais, e combater cada vez 
mais os maus tratos e abando-
nos de animais”, conta o coor-
denador, acrescentando que 
esta semana serão distribuí-
das mais de seis mil cartilhas e 
folhetos nos comércios como 
pet shop, padarias, bancas de 
jornais em Niterói. 

DENÚNCIAS EM DELEGACIAS

Em caso de qualquer suspei-
ta de agressão ou abandono 
de animais, a denúncia pode 
ser feita em qualquer dele-
gacia mais próxima. A pena 
de detenção pode ir de dois 
a cinco anos, proibição da 
guarda do animal, além de 
multa para pessoas que co-

meteram qualquer tipo des-
ses atos contra os animais. 
Em caso de óbito do animal 
a pena aumenta.

Em julho, o Centro de Con-

trole Populacional de Animais 
Domésticos (CCPAD), no Fon-
seca, completou três anos de 
funcionamento. Neste perío-
do, já foram realizadas cerca 

de cinco mil castrações de cães 
e gatos de moradores da cida-
de. Além de outras ações edu-
cativas, esse é um serviço fun-
damental para a população, e 
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Niterói ganha Guia de Trilhas

Livro permitirá acesso aos mais belos pontos da cidade para a prática de trekking, escalada e mountain bike

FOTOS DIVULGAÇÃO

Ecoturismo 
é área do 

turismo que 
mais cresce

C
om o objetivo de iden-
tificar e mapear as tri-
lhas existentes na ci-
dade, a Prefeitura de 

Niterói lançou o Guia de Tri-
lhas de Niterói, um livro so-
bre estes atrativos naturais, 
incentivando seu uso, divul-
gação e preservação. Foram 
listadas as trilhas ideais para 
trekking, escalada, mountain 
bike e para prática da educa-
ção ambiental.

Além da versão impressa, 
os usuários podem ter aces-
so ao Guia de Trilhas pelo 
site do Sistema de Gestão 
da Geoinformação (SIGeo) 
(http://sigeo.niteroi.rj.gov.
br) ou pelo site da Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade 
(www.smarhs.niteroi.rj.gov.
br), ou através de Qrcode.

“Lançamos o Guia de Tri-
lhas de Niterói, que será es-

sencial para o ecoturismo e 
vai orientar niteroienses e 
turistas na contemplação da 
natureza, prática de esportes 
radicais e recreação, entre 
outras atividades que podem 
ser realizadas nas nossas flo-
restas urbanas”, disse Eurico 
Toledo, secretário de Meio 
Ambiente, Recursos Hídri-
cos e Sustentabilidade. 

“O guia vem somar às pu-
blicações que nossa equipe 
técnica e voluntários desen-
volveram ao longo da gestão, 
como o primeiro Atlas das 
Unidades de Conservação do 
Município de Niterói, o Guia 
Botânico e o Manual de Ar-
borização Urbana de Niterói”.

Paulo Novaes, presidente 
da Niterói - Empresa de Lazer 
e Turismo (Neltur), destacou 
que o ecoturismo é a modalida-
de de turismo que mais cresce 
no mundo todo e frisou que Ni-
terói tem todos os equipamen-
tos naturais para essa prática.

“Seria um desperdício que 
a nossa cidade, que tem 56% 
de seu território composto 
de áreas verdes protegidas, 
não soubesse aproveitar e di-
vulgar suas belezas naturais. 
Niterói tem várias trilhas e 
caminhos que proporcionam 
uma paisagem onde o verde 
se mistura ao tecido urbano. 
O turismo é feito de divulga-
ção e o guia de trilhas é mais 
uma ferramenta para desta-
car Niterói nos cenários na-
cional e internacional”.

O coordenador do Parque 
Natural Municipal de Nite-
rói (Parnit), Alex Figueire-
do, lembrou que somente 
no Parque da Cidade existe 

uma rede de 14 quilômetros 
de trilhas sinalizadas.

“Essa sinalização é resul-
tado do trabalho da Secreta-
ria Municipal de Meio Am-
biente e do grupo de volun-
tários que temos no Parnit. 
Recuperamos e sinalizamos 
esses espaços para o uso dos 
cidadãos”, explicou Alex. 

“Os parques urbanos e 
unidades de conservação de 
Niterói dispõem de um po-
tencial enorme para o ecotu-
rismo tanto pela diversidade 
de ecossistemas, quanto pela 
disponibilidade de trilhas. 
Niterói está incluída na Rede 
Nacional de Trilhas de Longo 
Curso e Conectividade atra-

vés da Rota Darwin, trilha de 
longo curso implantada em 
2018 pela Secretaria de Meio 
Ambiente”, acrescentou.

O Guia de Trilhas de Nite-
rói foi uma parceria das se-
cretarias municipais de Meio 
Ambiente e de Conservação.

“Temos que cada vez mais 
modernizar o acesso às tri-
lhas, já que o cliente, que é a 
população da cidade, é exi-
gente e nós temos que cor-
responder. Então é muito 
importante essa parceria 
transversal do Meio Ambien-
te com as outras secretarias”, 
destacou a secretária de Con-
servação e Serviços Públicos, 
Dayse Monassa.

Parque Estadual da Serra da Tiririca

Área de Proteção Ambiental 
do Morro do Morcego

Além da versão 
impressa, acesso 
ao Guia de Trilhas 
de Niterói pode 
ser feito pela 
internet

Reserva Extrativista 
Marinha de Itaipu

Horto Botânico de Niterói - Horto do Fonseca
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Capa do Guia de Trilhas de Niterói: 
dicas para os amantes da natureza
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