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CAMPANHA PELA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PELE CHEGA À PONTE. P. 2

JURUJUBA
TERÁ A FAUNA MAPEADA  

Projeto fará levantamento das espécies 
que habitam a região e promoverá a 

Educação Ambiental em seis bairros e 
comunidades do entorno. P.3
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DIREITO À ESCOLA
Prefeitura de Itaboraí promove ação de 

prevenção e combate ao trabalho infantil nos 
principias pontos de comércio da cidade.P. 3Niterói& região
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Campanha na Ponte alerta para 
a prevenção do câncer de pele
Parceria entre a Ecoponte e a Fundação do Câncer lembrará da importância dos cuidados no verão

DIVULGAÇÃO

O Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) 
estima que mais 
de 185 mil pessoas 
sofrerão com a doença 
nop triênio 2020-
2022 no Brasil

O 
câncer de pele (me-
lanoma e não mela-
noma) é um dos quer 
mais fazem vítimas 

no Brasil e o no triênio 2020-
2022, o Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) estima 185.380 
novos casos, sendo 87.970 em 
homens e 97.410 mulheres. 
Evitar a exposição ao sol, es-
pecialmente sem proteção, é 
a grande pedida para afastar 
a doença.

Para alertar a população, a 
Fundação do Câncer, em par-
ceria com a Ecoponte, con-
cessionária que administra 
a ponte Rio-Niterói, exibirá 
outdoors da campanha ‘Faça 
da sua prevenção um hábi-
to’, que alerta para os riscos 
e prevenção à doença e tam-
bém à covid-19. A mensa-
gem lembra o jogo da velha, 
mostrando ‘cada um no seu 
quadrado’, o que, de forma 
lúdica, remete à necessida-
de de manter distanciamen-
to social, sem descuidar da 
prevenção. A campanha será 
veiculada na Ponte, nos dois 
sentidos, até março, quando 
termina o verão. 

A PALAVRA É PREVENÇÃO
Prevenir o câncer de pele é 
simples, se a população ado-
tar medidas como o uso de 
protetor solar, chapéus e rou-
pas com fator de proteção aos 
raios ultravioletas. Especial-
mente em um país como o Bra-
sil, onde as temperaturas são 
extremamente altas em seu 
extenso litoral, a exposição ao 
sol forte e por períodos prolon-

gados não é recomendada. 

FATORES DE RISCO
O câncer de pele melanoma 
é o mais agressivo e raro. A 
exposição à radiação solar, 
câmaras de bronzeamento e 
à falta de proteção adequada 
da pele também estão ligadas 
ao seu aparecimento. No en-

tanto, a ocorrência do melano-
ma é mais notada pelo aspecto 
escuro da lesão que costuma 
chamar atenção. 

Outra característica é o 
formato irregular, ou o sur-
gimento de dores, coceira 
e descamação. Devido ao 
grande número de casos 
é importante ter atenção. 

“Evite a exposição entre 10h 
e 16h, use protetor solar e 
não esqueça a hidratação”, 
orienta o médico Luiz Au-
gusto Maltoni, diretor-exe-
cutivo da Fundação do Cân-
cer. O número de mortes por 
câncer de pele melanoma no 
Brasil foi de 1.038 homens 
e 753 mulheres, em 2020, 

apontam dados do Ministé-
rio da Saúde.

NÃO ESQUEÇA O ESSENCIAL 
As peças educativas, publi-
cadas nas mídias digitais da 
Fundação do Câncer, lem-
bram de fazer uma checagem 
importante antes de sair de 
casa: “Está levando o essen-

cial, máscara, álcool, protetor 
solar?”. Além disso, destacam 
a importância da hidratação 
e da caminhada à sombra em 
dias de temperaturas altas, 
como promete ter esse verão.

“Se cuidar é o melhor há-
bito para prevenir doenças 
e promover saúde”, lembra a 
campanha.

Ação de combate ao trabalho 
infantil nas ruas de Itaboraí
Adolescentes são encaminhados ao Programa Jovem Aprendiz

Iniciativa da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento So-
cial (SMDS), as ações de cons-
cientização contra o trabalho 
infantil pelas ruas de Itaboraí 
continuam.

Neste primeiro mês do ano, 
a secretaria estima que, em 
média, 40 crianças e adoles-
centes já tenham sido aborda-
dos durante as atividades nos 
bairros do Centro e Manilha.

As ações contam com a 
parceria de agentes do Pro-
grama de Erradicação do 
Trabalho Infantil (PETI) e 
de conselheiros tutelares do 
município, além da integra-
ção com a Secretaria Munici-
pal de Trabalho e Renda. Os 
agentes percorrem as ruas 
com maior incidência de 
casos para alertar os comer-
ciantes, apresentar os canais 
de denúncia e prestar aten-
dimento a crianças e jovens.

“Nosso trabalho é conscien-
tizar o comerciante a procurar 
os canais de denúncia, que são 
totalmente anônimos. Assim 
a gente consegue encaminhar 
esse jovem para uma qualifica-
ção profissional, quando pos-
sível”, explicou a subsecretária 
de Desenvolvimento Social, 
Márcia Lessa.

Além de contribuir para 
erradicar o trabalho infan-
til, a ação também tem o ob-

Os agentes fazem trabalho de conscientização junto aos comerciantes
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jetivo de proporcionar uma 
indicação ao mercado de 
trabalho para jovens acima 
de 14 anos, que são encami-
nhados para cadastramen-
to no Sistema Nacional de 
Emprego (Sine) de Itaboraí, 
para vagas em empresas do 
município, por meio do pro-
grama Jovem Aprendiz.

Quando flagram crianças e 
pré-adolescentes (até 13 anos) 
trabalhando nas ruas, os con-
selheiros tutelares acionam 
os responsáveis e iniciam um 

trabalho de acompanhamento 
familiar.

“É um trabalho integrado, 
de múltiplas frentes. Muitos 
não sabem a quem procurar 
para conseguir um emprego. 
Por isso é primordial o apoio e 
a colaboração de toda a socie-
dade”, disse a subsecretária da 
pasta, Rosane Araújo.

Denúncias podem ser 
feitas pela central Disque 
100 ou ao Conselho Tutelar: 
2635-3657/98837-8730 ou 
2635-5727/99779-4152.

S. Gonçalo 
com metas 
na Educação

A secretária de Educação 
de São Gonçalo, Lícia Da-
masceno, reuniu-se com 
os 116 diretores das esco-
las municipais esta sema-
na apresentar o organo-
grama da Secretaria e as 
metas de atividades tra-
çadas para 2021. Duran-
te as reuniões, realizadas 
em dois turnos para evitar 
aglomeração, foram pon-
tuadas questões como a 
valorização do secretário 
escolar e a necessidade do 
diretor adjunto.

“Como é propósito do 
prefeito Capitão Nelson, 
estaremos acolhendo o 
servidor público. Preci-
samos estar motivados. 
Toda a minha carreira foi 
na sala de aula e conheço 
bem todas as necessida-
des dos diretores”, afir-
mou Lícia.

Mesmo com o ano leti-
vo começando de maneira 
remota, a secretária pon-
tuou alguns serviços que 
precisam ser realizados 
para que a retomada das 
aulas presenciais acon-
teça de forma gradual e 
segura. Os diretores tam-
bém receberam orienta-
ções sobre as prioridades 
pedagógicas neste mo-
mento de pandemia, com 
o ensino a distância. 

Tanguá: ordem no 
acesso a cachoeira
A prefeitura de Tanguá rea-
lizou, na última sexta-feira, 
a limpeza das caixas de es-
coamento de água, retirada 
de entulhos e roçada nas 
vias de acesso à Cachoeira 
de Tomascar, localizada na 
divisa do município com 
Rio Bonito.

O acesso ao local, que con-
ta com bares e restaurantes 
tradicionais, estava prejudi-
cado pela falta de manuten-
ção periódica da via.

A secretaria de Cultura e 
Turismo vai regular o acesso 
de veículos no local e cons-

cientizar para as regras de pre-
venção durante a pandemia.

De acordo com o secretário 
de Cultura e Turismo, Reginal-
do Garcia, a operação foi moti-
vada após inúmeras solicitações 
de moradores, que apontaram 
uma série de irregularidades. 

“Pedimos ao departamento 
de Transportes para planejar 
a execução de uma ação emer-
gencial visando organizar o 
acesso, além de fazer a sinaliza-
ção. A guarda municipal terá o 
suporte para atuar a fim de uma 
melhor organização do espaço”, 
disse Reginaldo Garcia.

Delaroli quer solução 
para a Niterói-Manilha
A execução das obras para 
solucionar o congestiona-
mento do Trevo de Manilha, 
no entroncamento da BR-
101, BR-493 e a RJ-104, em 
Itaboraí, foi exigida formal-
mente pelo prefeito de Ita-
boraí, Marcelo Delaroli (PL) 
à Agência Nacional de Trans-
porte de Terrestres (ANTT), 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
te (Dnit) e à Secretaria de Es-
tado de Transportes. 

A solicitação foi feita du-

rante Audiência Pública por 
videoconferência da nova con-
cessão da Rodovia CRT, que en-
globa a Rio-Teresópolis e a du-
plicação da BR-493 e trechos de 
outras rodovias federais. 

“Estamos adotando uma 
postura proativa para resolver 
o maior gargalo do Rio de Ja-
neiro, que é o Trevo de Manilha 
e facilitar a mobilidade nas ro-
dovias federais e estaduais que 
atendem o nosso município, o 
Leste Fluminense e o interior 
do estado”, disse Delaroli. 

LUCIANA GUIMARAES
luciana.guimaraes@odia.com.br
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Fauna será mapeada em Jurujuba
Projeto de Educação Ambiental vai reunir moradores, estudantes e professores de seis bairros

LEONARDO SIMPLÍCIO/DIVULGAÇÃO

O projeto visa a contribuir na 
recuperação desse importante 
sistema ambiental, que é 
parte integrante da Baía de 
Guanabara”A 

enseada de Jurujuba, 
em Niterói, terá um 
inventário de toda 
a sua fauna, que vai 

apontar as espécies animais 
encontradas, destacar aque-
las em possíveis ameaças de 
extinção, endêmicas e raras. 
Após o levantamento, será 
desenvolvido um trabalho 
de educação ambiental com 
moradores, estudantes e pro-
fessores dos seis bairros que 
integram a região: Largo da 
Batalha, Cachoeira, Maceió, 
São Francisco, Charitas e Ju-
rujuba. Também serão pro-
duzidas placas informativas e 
distribuídas cartilhas com as 
informações coletadas. A pre-
visão é que o trabalho comece 
em abril e seja concluído em 
um ano e meio. 

O projeto, desenvolvido 
pelo Escritório de Gestão de 
Projetos (EGP-Nit) da Prefei-
tura de Niterói foi um dos es-
colhidos entre mais de duas 
mil iniciativas submetidas a 
um edital do Governo Fede-
ral que pré-selecionou, em 
um primeiro momento, 60 
iniciativas para financiamen-
to. Após cumprir uma série de 
requisitos, o convênio foi assi-
nado em dezembro de 2020. 
Para realizar estas ações vol-
tadas para o trabalho na en-
seada, serão investidos R$ 1,8 
milhão do Governo Federal, 
via Fundo de Direitos Difu-
sos, gerido pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, e 
R$ 18 mil de contrapartida do 
município. 

BIODIVERSIDADE
A assessora técnica do EGP, 
Luize Ferraro, destaca que 
a iniciativa visa à recupera-
ção, conservação e preserva-
ção do meio ambiente, além 
do fomento ao sentimento 
de cuidado da população 
com esta fração da biodiver-
sidade local. 

“O que se espera deste pro-
jeto é ressaltar aspectos posi-
tivos existentes no local, por 
meio da identificação e devi-

 > A assessora técnica do 
EGP, Luize Ferraro, des-
taca também que este 
projeto vai integrar o 
programa Enseada Lim-
pa, iniciativa desenvol-
vida pela Prefeitura de 
Niterói desde 2013. Indi-
cadores apontam que as 
ações do Enseada Limpa 
têm contribuído positi-
vamente para melhorar 
o índice de balneabilida-
de das praias da Enseada 
de Jurujuba, monitorado 
em parceria com o Inea.

Em 2013, o percen-
tual de registros próprios 
para banho da localidade 
esteve em 27%. Em 2018 
subiu para 55%. Desde 
2018, o aplicativo Praia 
Hoje traz informações 
sobre o histórico de qua-
lidade da água e a condi-
ção diária das praias, en-
tre outras informações.

“Atualmente, ações 
voltadas para a resolu-
ção de questões de sa-
neamento estão sendo 
enfatizadas. Comunida-
des como Salinas e Pei-
xe Galo, em Jurujuba, 
receberam obras de dre-
nagem e contenção de 
encostas, para  prepará
-las para a implemen-
tação de saneamento”, 
explica Luize.

Saneamento 
básico para 
salvar praias

da valorização das espécies 
de sua fauna, possibilitando 
criar um pensamento crítico a 
respeito de que a Baía de Gua-
nabara resiste à degradação 
e pode ser recuperada, com a 
corresponsabilização de todos 
os envolvidos com este siste-
ma ambiental”, enfatiza Lui-
ze. “Pretende-se ainda chamar 
atenção da população de que é 
possível contribuir com práti-
cas cotidianas simples, como o 
descarte adequado do resíduo 

doméstico, que é um dos gran-
des poluidores do meio am-
biente e pode impactar muitas 
dessas espécies animais que 
serão levantadas”, diz.

BAÍA DE GUANABARA
Luize lembra, ainda que, no 
último dia 18, foi comemora-
do o Dia Estadual da Baía de 
Guanabara, instituído por lei 
em 2001, e enfatiza que mais 
do que um dia para se come-
morar, esta é uma data que 

precisa promover a reflexão 
coletiva sobre este grande car-
tão postal do Rio de Janeiro.

“Nesse sentido, o proje-
to de levantamento da bio-
diversidade da fauna visa a 
contribuir como mais um 
esforço da gestão de Niterói 
em propor ações que tragam 
impactos positivos na recu-
peração desse importante 
sistema ambiental, que é 
parte integrante da Baía de 
Guanabara”, acrescenta.

Espaço do Autista abre inscrições para oficinas de Artes
Objetivo do projeto O Azul Pintou a Arte é oferecer um local onde os autistas possam se expressar artisticamente e se divertirem

DIVULGAÇÃO

Música, Dança e Artes fazem parte das oficinas

ênfase em pintura e cola-
gem. Já as de Dança, em hip 
hop, e, a de Música, em ins-
trumentos de percussão. As 
aulas começam na segunda 
quinzena de fevereiro. 

Com oficinas de arte, dança 
e música voltadas exclusiva-
mente para autistas, o pro-
jeto O Azul Pintou a Arte, 
promovido pela Espaço do 
Autista de São Gonçalo, está 
com inscrições abertas até o 
dia 31 deste mês. Para parti-
cipar é necessário ter entre 
10 e 21 anos e realizar o pro-
cesso pela internet.

Contemplado pela Lei Al-
dir Blanc, o projeto tem o ob-
jetivo de oferecer um local 
para que os autistas possam 
se expressar artisticamente e 
se divertirem. Além da parte 
terapêutica, a conclusão das 

oficinas culminará em uma 
exposição de artes, apresen-
tação de dança e concerto, 
tudo direcionado para ga-
rantir mais visibilidade e 
promover a conscientização 
sobre o Transtorno do Espec-
tro do Autismo (TEA), nome 
científico dos distúrbio.

“Temos a certeza que esse 
projeto contribuirá muito no 
sentido de que futuramente 
outros lugares de fala para 
os autistas surgirão e, com 
isso, avançaremos na cons-
cientização e diminuição do 
preconceito”, explica Mar-
cia Medeiros, presidente da 
ONG Espaço do Autista.

O projeto será executado 

em três etapas, começando 
pela seleção, quando será 
realizada uma avaliação in-
dividual com uma psicólo-
ga, para determinar quais os 
pontos de interesse e qualifi-
cação do jovem para uma ou 
mais oficinas. Em seguida, 
terão início as oficinas, com 
encontros presenciais, indi-
viduais, com horários pré-a-
gendados e seguindo proto-
colos rígidos de segurança, 
em virtude da pandemia do 
coronavírus. Fechando o ci-
clo, será realizada a apresen-
tação, virtual de tudo que foi 
ensinado e desenvolvido ao 
longo do período.

As oficinas de Arte terão 

IRMA LASMAR

Serasa estaciona em São Gonçalo
Consumidores podem consultar e negociar dívidas no São Gonçalo Shopping até sábado

DIVULGAÇÃO 

O veículo foi adaptado e transformado em uma agência móvel

Os gonçalenses e moradores 
da cidade podem consultar seu 
CPF no cadastro do Serasa Sco-
re e simular ou contratar em-
préstimos no caminhão itine-
rante, que ficará estacionado 
no São Gonçalo Shopping até 
sábado (30), das 8h às 18h. O 
veículo foi totalmente adaptado 
para receber as pessoas e disse-
minar Educação Financeira em 
cidades de todo o país. “Ir até o 
consumidor é uma oportunida-
de para que todos tenham aces-
so aos serviços que oferecemos. 
Acreditamos que a informação 
é fundamental para que eles te-
nham mais controle sobre sua 
vida financeira”, destaca o ge-

rente Matheus Moura. 
Atualmente, o Serasa conta 

com 46 empresas parceiras, 
entre bancos, cartões de cré-
dito, operadoras de telefonia e 
TV por assinatura. A empresa 
tem monitorado a evolução 
da pandemia nas cidades por 
onde o caminhão passa, po-
dendo alterar ou suspender os 
serviços a qualquer momento, 
caso haja orientação das auto-
ridades de saúde locais.

SERVIÇO
Caminhão itinerante do Serasa
Av. São Gonçalo nº 100, Boa Vis-
ta - Rodovia Niterói-Manilha 
km 8,5.

Cinemas reabertos 
em shoppings
As salas de cinema nos sho-
ppings gonçalenses já po-
dem voltar a funcionar. A 
reabertura foi autorizada 
pela Prefeitura após a con-
firmação, na sexta-feira 
(22), da reentrada da fase 
Amarelo 1, de risco baixo 
de contaminação do novo 
coronavírus na cidade. 

As salas de cinema preci-
sarão obter com a Vigilância 
Sanitária o certificado Cul-
tura Legal, que enumera 
determinações para o retor-
no. Deverão funcionar com 
40% das ocupações e 1,5m 
de distanciamento entre 
as pessoas; disponibilizar 

álcool 70% na entrada e saí-
da dos banheiros e em pontos 
estratégicos; obrigar clientes 
e funcionários a usarem más-
caras de proteção; organizar 
filas com marcações no solo; e 
aferir temperatura na entrada.

PROTOCOLOS
Outras exigências são feitas 
para o funcionamento: pro-
tocolo de saída das sessões 
para evitar aglomerações, 
autosserviço para retirada 
de alimentos, barreira físi-
ca entre funcionário e clien-
te, priorizar a venda on-line 
e conferência de ingressos 
através de leitores óticos.

LUCIANA GUIMARÃES
luciana.guimaraes@odia.com.br
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