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INTELIGÊNCIA E 
Prefeitura faz consultas públicas aos niteroienses sobre o plano de 
Cidade Inteligente, visando transformar o município em polo de alta 
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Maricá se une à UFRJ para desenvolver projetos 

de pesquisa relacionados à Covid-19. P. 3Niterói& região
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Niterói & região

Inscrições abertas até amanhã 
para o festival Miscelânea Popular 
Profissionais de música, teatro, circo e dança farão apresentações em Niterói, Itaboraí e São Gonçalo

DIVULGAÇÃO

Espetáculos serão 

presenciais, com protocolos 

sanitários, e transmitidos 

no site do Miscelânea A 
5ª edição do Festi-
val Miscelânea Po-
pular está convo-
cando artistas para 

apresentações nas áreas de 
música, teatro, circo e dan-
ça, que acontecerão de forma 
itinerante entre fevereiro e 
março, passando por três ci-
dades: Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí. As inscrições co-
meçaram na última segun-
da-feira e devem ser feitas 
até amanhã, através do site 
miscelaneapopular.com.br. 

O festival realizará 12 
apresentações gratuitas, 
com objetivo de auxiliar na 
retomada das atividades 
culturais e proporcionar 
momentos de arte e entrete-
nimento ao público. Os espe-
táculos serão apresentados 
de forma presencial, seguin-
do os protocolos sanitários 
vigentes e também transmi-
tidos em vídeo pelas redes 
sociais do Miscelânea. 

A iniciativa é uma realiza-
ção da Osmose Produções e 

conta com incentivo do Go-
verno Federal, do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, 
da Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa 
do Rio de Janeiro, através da 
Lei Aldir Blanc.

Artistas que tenham apre-
sentações já definidas pode-
rão se inscrever para partici-
par do projeto. Uma equipe 
de curadores do Miscelânea 
fará a seleção da progra-
mação nas linguagens pro-
postas. Os resultados serão 
divulgados no próprio site 
a partir do próximo sába-
do, dia 20. Após a seleção 
dos artistas, a programação 
completa estará disponível 
no site miscelaneapopular.
com.br.

Os grupos interessados 
deverão preencher um for-
mulário no site do festival, 
com informações de relea-
se, currículo do espetáculo, 
equipe, necessidades técni-
cas, além de fotos para di-
vulgação e links com vídeos. 
A equipe da Osmose Produ-
ções estará disponível para 
tirar dúvidas sobre as ins-
crições através do telefone/
whatsapp (21) 97043-4634 
ou do e-mail contato@mis-
celaneapopular.com.br.

Mudança: Detran mantém 
teleatendimento das 6h à 0h
Medida visa evitar congestionamentos nas linhas nos períodos mais procurados

DIVULGAÇÃO

Detran oferece 20 mil vagas para agendamentos diários, além de cinco mil vagas nos mutirões aos sábados

Para facilitar os agendamen-
tos dos usuários, o Detran.
RJ decidiu manter o horá-
rio estendido do teleatendi-
mento: das 6h à meia-noite. 
Basta ligar para os telefones 
(21) 3460-4040, 3460-4041 
e 3460-4042 que uma equi-
pe de profissionais estará a 
postos nestes horários. Não 
é mais preciso ficar restrito 
ao horário comercial.

“A ampliação do horário 
de funcionamento da cen-
tral de atendimento per-
mite que o usuário consiga 
marcar fora do horário co-
mercial, que é o mais pro-
curado. Percebemos que, a 
partir das 18h, temos uma 
diminuição na procura por 
marcação através do telea-
tendimento. Concluímos 
que esse é o horário mais fá-
cil para o cidadão agendar 
nossos serviços”, explica o 
presidente do Detran.RJ, 
Adolfo Konder.

Vale lembrar que o órgão 
abre vagas em diversos ho-
rários, para que todos te-
nham a mesma oportunida-
de de agendamento para os 
serviços de veículos, habili-
tação e identificação civil. 
O novo horário de atendi-
mento permite maior dispo-
nibilidade entre os turnos, 
o que também ajuda a evi-
tar congestionamentos nas 
linhas nos períodos mais 
procurados. 

O Detran oferece mais 
de 20 mil vagas para agen-
damentos todos os dias, 

além das 5 mil vagas, em 
média, nos mutirões aos sá-
bados. A marcação também 
pode ser feita pelo site do 
departamento.

O aumento do serviço de 
atendimento por telefone é 
uma das facilidades implan-
tadas pelo Detran para me-
lhorar a vida dos usuários. 

O departamento iniciou um 
amplo processo de digita-
lização dos serviços com a 
ideia de desburocratizar os 
procedimentos e fazer com 
que, cada vez mais, o cidadão 
possa resolver as coisas sem 
precisar ir ao posto. 

O licenciamento anual 
de veículos já está disponí-

vel nos meios digitais, assim 
como uma série de serviços. 
Nos mutirões de fim de se-
mana, organizados para re-
duzir a demanda reprimida, 
em decorrência do fecha-
mento dos postos de março 
a julho, devido à pandemia, 
já foram realizados mais de 
80 mil atendimentos.

Programa teve Viviane Araújo e os 
irmãos Gustavo e Guilherme Oliveira 

Carnaval: Viradouro 
recebe intérpretes 
oficiais do Salgueiro 

DIVULGAÇÃO

Programa vai reviver alguns sambas históricos do Salgueiro

A segunda edição do pro-
grama “Zé Paulo não can-
ta Viradouro”, que será 
exibida amanhã, às 19h, 
nas redes sociais da esco-
la de Niterói, terá como 
convidados Quinho e 
Emerson Dias, intérpre-
tes oficiais do Salgueiro. 
A atração, que é quinze-
nal, teve na estreia, em 2 
de fevereiro, a presença 
de Neguinho da Beija-
-Flor. O programa será 
sempre exibido ao vivo, 
mas, excepcionalmente, 
esta segunda edição foi 
gravada.

A lém de  Quinho  e 
Emerson, outros salguei-
renses ilustres também 
marcaram presença, por 
chamada de vídeo: Vivia-

ne Araújo, Rainha de Bate-
ria, e os mestres dos ritmis-
tas da escola tijucana: os ir-
mãos Gustavo e Guilherme 
Oliveira.

“Foi um papo muito diver-
tido, com muito samba-enre-
do, intercalado com histórias 
de vida e da carreira deles. 
Como a irreverência é uma 
marca dos dois, vocês podem 
ter certeza que vão ter à dis-
posição um programaço”, re-
vela Zé Paulo Sierra.

A proposta da atração, 
apresentada por Marceli-
nho Calil, presidente da Vi-
radouro, é recordar sambas 
históricos das escolas con-
vidadas. O programa vai ao 
ar pelo Facebook da escola 
e pelo canal da vermelho e 
branco no Youtube. 

Haverá 12 
apresentações 
gratuitas visando 
a retomada 
das atividades 
culturais
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Prefeitura de Niterói abre consulta 
pública sobre Cidades Inteligentes
Meta é transformar município em detentor de alta tecnologia de acordo com a opinião dos moradores

DIVULGAÇÃO

Niterói é a primeira do estado do Rio e a 11ª do 
Brasil no Ranking Connected Smart Cities 2020, 
que qualifica as cidades mais inteligentes e 
conectadas do país: pesquisa ficará disponível 
até o próximo domingo na plataforma Colab

A 
Prefeitura de Niterói 
iniciou, na última 
quinta-feira, duas 
consultas públicas 

sobre Cidades Inteligentes 
abertas à população em ge-
ral e aos servidores públicos. 
Niterói está elaborando um 
plano de cidade inteligente 
para se transformar em um 
município de alta tecnolo-

gia e a administração mu-
nicipal quer ouvir a opinião 
dos moradores para nortear 
esse planejamento urbano. 
As perguntas ficarão dispo-
níveis até o próximo domin-
go, 21, na plataforma Colab e 
podem ser acessadas em con-
sultas.colab.re/niteroicida-
deinteligente (para público 
em geral) e consultas.colab.
re/cidadeinteligenteservidor 
(para funcionário público).

Cidades inteligentes são 
aquelas que utilizam de forma 
eficaz a tecnologia para otimi-
zar os recursos e servir melhor 
os cidadãos. A Secretária do 
Escritório de Gestão de Proje-
tos, Valéria Braga, ressalta que 
as respostas são confidenciais 
e usadas apenas para a reali-
zação do Plano Estratégico 
para Cidade Inteligente.

“Essa pesquisa faz parte 
do convênio entre a Prefeitu-

ra e o programa Knowledge 
Sharing Program (KSP), que 
é uma plataforma voltada à 
cooperação e compartilha-
mento de conhecimento, 
criada pelo Ministério da 
Economia e Finanças da Co-
reia do Sul. As respostas são 
necessárias para nortear o 
planejamento que está sen-
do feito para uma Niterói 
mais inteligente. Queremos 
identificar onde e de que for-

ma as tecnologias de Cidades 
Inteligentes podem melho-
rar os serviços no municí-
pio”, detalhou. 

Smart Cities - Niterói é a 
primeira cidade do estado 
do Rio de Janeiro e a 11ª do 
Brasil no Ranking Connec-
ted Smart Cities 2020, que 
qualifica as cidades mais 
inteligentes e conectadas 
do país. Feito com o obje-
tivo de mapear as cidades 

Maricá tem parceria para pesquisa científica em Saúde
Acordo tem a finalidade de desenvolver projetos prioritariamente relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19

MICHEL MONTEIRO

Além da Covid, acordo entre as instituições contempla outras estratégias de interesse da cidade na Saúde

e inovação por melhoria de 
vida para a população”, ava-
lia a reitora da UFRJ, Denise 
Carvalho.

O documento reafirma a 
importância de promover o 
desenvolvimento científico e 
tecnológico e de buscar a sus-
tentabilidade para a econo-
mia maricaense. Outro pon-
to importante é a elaboração 
de um Plano de Capacitação 
em Pesquisa, com pesquisa 
básica, translacional, clíni-
ca e operacional, bem como 
desenvolver estratégias ino-
vadoras voltadas à Saúde hu-
mana, conforme cita o chefe 
do Laboratório de Virologia 
Molecular do Instituto de 
Biologia da UFRJ, virologis-
ta Amílcar Tanuri.

“Com este convênio, tam-
bém vamos ajudar Maricá a 
implantar e disseminar os 
conceitos de desenvolvimen-
to sustentável e smart cities”, 
completa.

No escopo do acordo há, 
ainda, a inserção de labora-
tórios de pesquisa de univer-
sidades e institutos de pes-
quisa no Sistema Nacional 
de Laboratórios de Saúde 
Pública (Sislab), como labo-
ratórios colaboradores, de 
modo a auxiliar nas ações da 
Rede Nacional de Laborató-
rios Públicos.

O Instituto de Ciência, Tec-
nologia e Inovação de Mari-
cá (ICTIM) e a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) assinam, na quinta-
-feira, dia 18, um Protocolo 
de Intenções. O ato, mar-
cado para acontecer no ga-
binete do prefeito Fabiano 
Horta, contará com a pre-
sença do diretor-presidente 
do ICTIM, Celso Pansera, e 
da reitora da UFRJ, Denise 
Carvalho.

A meta é desenvolver pro-
jetos de pesquisa científica 
na área da Saúde, priorita-
riamente aqueles relacio-
nados ao enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, mas 
também contempla outras 
estratégias de interesse da 
cidade. O termo abrange as 
diversas áreas da Adminis-
tração Pública, como de lo-
gística emergencial, gestão 
de riscos, infraestrutura ur-
bana, mobilidade, habitação, 
educação, assistência social 
e meio ambiente.

O diretor-presidente do 
ICTIM, Celso Pansera, expli-
ca que o protocolo é o pon-
tapé para futuros projetos, 
possibilitando uma melhor 
qualificação dos mesmos, 
uma vez que haverá o apoio 
de uma universidade federal 
de excelência.

“A partir da assinatura 
do documento, formaliza-
remos uma parceria que 
será um grande ganho para 
Maricá. A UFRJ já colabora 
em diversos projetos que en-
volvem desenvolvimento de 
um conjunto de ações, que 
percorrem os mais diversos 
segmentos. Agora ela a passa 
a ser uma colaboradora es-
tratégica da cidade, dando 
o merecido protagonismo 
à Ciência, que infelizmente 
ainda é muito desvalorizada 
no nosso país”, afirma. 

“O prefeito Fabiano Hor-
ta tem tentado mudar essa 
história e apostar cada vez 
mais no setor. A prova disso 
é a condução de destaque da 

Prefeitura de Maricá fren-
te à pandemia de Covid-19”, 
acrescenta Pansera.

O Protocolo de Intenções 
inclui a assistência, ensino, 
pesquisa, inovação, e avalia-

ção de incorporação tecno-
lógica no Sistema Único de 
Saúde (SUS) de novos testes 
diagnósticos, medicamen-
tos, vacinas e estratégias que 
diminuam a transmissão e 

ocorrência de formas graves 
das doenças causadas pelos 
diferentes multiorganismos, 
em especial a Covid-19.

“É uma imensa satisfação 
concretizar esta parceria es-

com maior potencial de 
desenvolvimento no Brasil 
através de indicadores que 
retratam inteligência, co-
nexão e sustentabilidade, 
o ranking traz indicadores 
desenvolvidos pela consul-
toria Urban Systems. Na 
primeira edição, em 2015, 
Niterói estava em 17º lugar 
no país. Em 2019, a cida-
de estava na 12ª posição. A 
meta é subir no ranking. 

tratégica com o Instituto de 
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação de Maricá para a pro-
moção de ações integradas 
de combate à Covid-19, dis-
seminando conhecimento 

Instituto 
de Ciência, 
Tecnologia e 
Inovação de 
Maricá (ICTIM) e 
UFRJ se uniram

LUCIANA GUIMARÃES
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