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Duo Santoro vai homenagear as obras 
de craques da música, como Francis 
Hime, Ernani Aguiar e Marcos Lucas

ARTE ERUDITA PARA TODOS

Gêmeos Paulo e 
Ricardo, do Duo 
Santoro, o mais 

conhecido do 
violoncelo brasileiro, 
homenageiam, com 

show em Niterói, 
feras da MPB com ‘O 

compositor é vivo!’. P. 3
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DOAÇÕES PARA ALUNOS
Shoppings de São Gonçalo vão arrecadar 

materiais para benefício de estudantes em 

situação de vulnerabilidade social. P. 2Niterói& região
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Campanha doará itens escolares 
para alunos em São Gonçalo
Shoppings vão arrecadar materiais para benefício de estudantes em situação de vulnerabilidade social

DIVULGAÇÃO

No São Gonçalo Shopping, os itens escolares podem ser depositados na caixa coletora da campanha, localizada no segundo piso

O
s  shoppings ad-
ministrados pela 
Al iansce Sonae, 
em São Gonçalo, se 

mobilizam para, por mais 
um ano consecutivo, arre-
cadar materiais escolares, 
novos ou seminovos, para 
doação a estudantes em si-
tuação de vulnerabilidade 
social. Valem apontadores, 
borrachas, cadernos, cane-
tas, estojos, lápis comuns e 
de cor, livros infantis, réguas 
e tesouras. 

Desta vez, o São Gonçalo 
Shopping e o Pátio Alcân-
tara também receberão, até 
domingo, doações financei-
ras no valor de R$ 10 para 
compra, distribuição e re-
carga mensal de chips mó-
veis de internet durante um 

ano para alunos da rede pú-
blica através do Instituto da 
Criança.

O ensino remoto, realida-
de imposta pela pandemia 
de Covid-19, dificultou ain-
da mais o acesso à educação 

para crianças e adolescen-
tes das classes D e E: apenas 
40% têm acesso à internet 
em casa, segundo pesquisa 
Cetic realizada pelo Gover-
no do Estado em 2019, e 60% 
dos alunos da rede pública 

bém, em pontos sinalizados 
nos corredores dos centros 
de compra. As doações se-
rão entregues a instituições 
cadastradas e selecionadas 
pelo Instituto da Criança.

No São Gonçalo Sho-

pping, os itens podem ser 
depositados na caixa coleto-
ra da campanha, localizada 
no 2º piso. O centro comer-
cial fica na Av. São Gonçalo 
100, bairro Boa Vista (Ro-
dovia Niterói-Manilha, Km 

8,5), e funciona de segunda 
a sábado, das 10h às 22h, e 
domingos e feriados, das 13h 
às 21h. O telefone de conta-
to é 3514-3850. As doações 
irão beneficiar a instituição 
Creche Mães Trabalhadoras, 
em Ipiíba.

No Pátio Alcântara, as 
doações podem ser entre-
gues até sábado, na Recep-
ção do 4º piso. O local se si-
tua na Praça Carlos Gianelli 
s/nº, no Alcântara e funcio-
na de segunda a sábado, das 
9h às 21h. Os telefones para 
mais informações são 2602-
3950 e 6658-1511 (whatsapp). 
Os itens serão encaminha-
dos para o Projeto Craque do 
Amanhã.

“O consumidor mudou e 
cada vez mais busca causas, 
marcas e ações mais huma-
nas e com propósito, cons-
cientes de seu papel social. E 
os shoppings desempenham 
uma importante função nes-
te contexto de transforma-
ção social para as comunida-
des onde estão localizados”, 
explica Ana Paula Niemeyer, 
responsável pelo Marketing 
da Aliansce Sonae. 

“Nossos clientes respon-
dem com muito engajamen-
to a cada uma das nossas pro-
postas que se comprometem 
com as pessoas. Nos últimos 
anos conseguimos mais de 
11 mil itens entre materiais 
escolares, agasalhos, brin-
quedos”, acrescenta.

Centro de Cidadania para vítimas 
de violações de direitos humanos
Atendimento só ocorrerá mediante agendamento prévio por conta da pandemia da Covid

REPRODUÇÃO

O Centro de Cidadania vai 
realizar orientação jurídica, 

psicológica e social em 
Niterói

A Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos vai inau-
gurar, amanhã, o Centro de 
Cidadania (Cecid), no Cen-
tro de Niterói. O Cecid é um 
local para o atendimento e 
acompanhamento de denún-
cias de vítimas de violações 
de direitos humanos e pes-
soas que precisam de orien-
tação jurídica e social. O es-
paço faz parte do Sistema 
Integrado de Direitos Huma-
nos (SMDH) do município.

O Centro de Cidadania vai 
realizar orientação jurídica, 
psicológica e social. Os pro-

fissionais vão atender pes-
soas com denúncias de into-
lerância religiosa, trabalho 
escravo, racismo, homofo-
bia, abuso infantil e prisões 
injustas. 

Também serão oferecidos 
serviços como apoio para 
retificação de nome social, 
emissão de documentos, 
acolhimento de migrantes e 
refugiados, entre outros. De 
acordo com o secretário mu-
nicipal de Direitos Huma-
nos, Raphael Costa, o serviço 
vai aproximar ainda mais os 
cidadãos de Niterói dos seus 

aos cidadãos. O objetivo do 
Centro de Cidadania é jus-
tamente aproximar os nite-
roienses dos seus direitos 
fundamentais e diminuir a 
impunidade, principalmen-
te para quem sofreu algum 
tipo de violação”, afirma o 
secretário.

Por causa da pandemia do 
coronavírus, os atendimen-
tos precisam ser agendados 
pelo “Zap da Cidadania” pelo 
número (21)96992-9577. O 
Centro de Cidadania fica na 
Rua Cônsul Francisco Cruz, 
49 - Centro, Niterói.

Foram discutidas metas para Defesa Civil 
e Bombeiros atuarem em emergências

Audiência debate 
políticas de prevenção 
a tragédias de chuvas

O vereador Romário Régis 
(PCdoB) presidiu uma au-
diência pública sobre Polí-
ticas de Prevenção de Ala-
gamentos e Deslizamentos 
em São Gonçalo. Foram de-
batidas e propostas obras 
de infraestrutura, a amplia-
ção da rede de prevenção 
para tragédias e a reestru-
turação de ferramentas 
para os profissionais da 
Defesa Civil e dos Bombei-
ros conseguirem atuar em 
situações emergenciais.

A iniciativa teve a par-
ceria dos também verea-
dores Priscilla Canedo 
(PT) e Professor Josemar 
(PSOL), e a presença do 
subsecretário de Defe-
sa Civil, tenente-coronel 
Fernando Rodrigues, do 
comandante do Corpo de 
Bombeiros, tenente-coro-
nel Marcos Mendes, e do 
presidente da Associação 
de Moradores do Morro do 
Feijão, Wallace Fernandes 
do Nascimento. Convida-
da, a Secretaria de Assis-
tência Social não enviou 
representante à audiência. 

“Esse debate público é 
fundamental e indispensá-
vel para o desafio que são 
os alagamentos e enchen-
tes em São Gonçalo. Leva-
mos para essa audiência 
uma pessoa que foi vítima 
de uma tragédia que tem 

base em problemas de estru-
tura que a cidade não acertou 
ao longo dos anos”, reforçou 
Romário Régis, que se com-
prometeu em cobrar o alu-
guel social para famílias que 
foram vítimas de desastres e 
têm direito legal ao benefício.

Na última semana de de-
zembro de 2020, um desli-
zamento de terra soterrou e 
matou um bebê de um ano 
de idade. Famílias ficaram 
desabrigadas, dependendo 
de doações de roupas, pro-
dutos de higiene, alimento 
e abrigo. Este ano, já houve 
casos de ruas alagadas na al-
tura dos joelhos, gonçalen-
ses ilhados em casa e relatos 
de perdas de bens materiais 
como sofá, geladeira, cama e 
fogão. No fim de semana pas-
sado, as ruas transversais do 
Gradim, localidade conhe-
cida como Baixada e Ipuca 
no Jardim Catarina, Itaúna, 
Neves, entre outros pontos, 
ficaram alagadas pela chuva.

“Precisamos entender este 
momento como uma constru-
ção futura para obtermos um 
planejamento executável den-
tro dos problemas orçamentá-
rios que o país vive e ao mes-
mo tempo pressionando os 
órgãos municipais, estaduais 
e federais para a solução dessa 
questão que é grave na nossa 
cidade”, comentou o vereador 
que presidiu a sessão.

O ensino remoto 
dificultou ainda 
mais o acesso 
à educação 
para crianças e 
adolescentes das 
classes D e E

não possuem computador. 
Para ajudar a transfor-

mar essa realidade, os clien-
tes poderão realizar as doa-
ções acessando o QR code 
da campanha no site e redes 
sociais dos shoppings e, tam-

direitos.
“A gestão do prefeito 

Axel está focada em quali-
ficar os serviços prestados 

Profissionais vão 
atender, entre 
outros, casos 
de trabalho 
escravo, racismo, 
homofobia, abuso 
infantil e prisões 
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Duo Santoro homenageia compositores 
brasileiros vivos em um concerto inédito
Gêmeos violoncelistas celebram estreias mundiais de obras de Francis Hime, Ernani Aguiar e Marcos Lucas

C
om três décadas de 
carreira, os gêmeos 
cariocas mais co-
nhecidos do violon-

celo brasileiro farão, em 
março, uma turnê inédita 
pelo Estado fluminense, 
percorrendo várias cida-
des com um nobre propó-
sito: homenagear jovens e 
renomados compositores 
brasileiros vivos. Formado 
por Paulo e Ricardo Santo-
ro, o Duo Santoro apresen-
tará no Facebook (@teatro-
niemeyer), com transmis-
são diretamente do Teatro 
Popular Oscar Niemeyer, 
dia 14, domingo, às 17h, o 
concerto “O Compositor é 
vivo!”, que traz, entre outras 
composições, as estreias 
mundiais de obras de Fran-
cis Hime, Ernani Aguiar e 
Marcos Lucas. Sem público 
presencial.

Contemplado pelo edital 
“Retomada Cultural RJ” e 
apresentado pelo Governo 
do Estado do Rio de Janei-
ro, Secretaria de Estado de 
Cultura e Economia Criativa 
do Rio de Janeiro e Governo 
Federal, através da Lei Aldir 
Blanc, o concerto no Teatro 
Popular Oscar Niemeyer 
será transmitido pelo Face-
book do Duo Santoro e da 
instituição cultural, fechado 
para o público presencial.

“Apresentaremos um pe-
queno panorama do que é 
produzido atualmente na li-
teratura brasileira para dois 
violoncelos com obras que va-

lorizam a vida e a nossa cul-
tura”, destaca Paulo. Ricardo 
Santoro também ressalta a 
importância deste concer-
to, “mostrando o que há de 
melhor na música brasileira: 
compositor e intérprete bra-
sileiros trabalhando lado a 
lado para levar um momento 
de paz e de alegria neste mo-
mento tão difícil pelo qual o 
mundo está passando”.

Considerado pelo jor-
nal O Globo como “um dos 
maiores sucessos da músi-
ca erudita brasileira”, o Duo 
Santoro é, desde a sua es-
treia em 1990, o único duo 
de violoncelos em atividade 
permanente no Brasil. Seus 
recitais incluem um leque 
eclético de estilos, que vai 
do erudito ao popular, com 
alguns dos principais com-
positores brasileiros dedi-
cando importantes obras ao 
Duo, tais como Edino Krie-
ger, Ronaldo Miranda, João 
Guilherme Ripper, Dimitri 
Cervo, Ricardo Tacuchian, 
Villani-Côrtes, Nestor de 
Hollanda, Tim Rescala, An-
dré Mehmari etc. São Mes-
tres pela UFRJ e pela UNI-
RIO e pertencem aos qua-
dros da Orquestra Sinfôni-
ca Brasileira e da Orquestra 
Sinfônica da UFRJ.

Nas comemorações de 
seus 20 anos, em 2010, se 
apresentaram em todo o 
Brasil e na República Do-
minicana, coroando o ano 
com um recital no Carnegie 
Hall de Nova York. Em 2013, 
lançaram seu primeiro CD, 
“Bem Brasileiro”, dedicado 

a compositores brasileiros 
do século XX e contemporâ-
neos, e, em 2017, lançaram o 
segundo CD, “Paisagens Ca-
riocas”, dedicado à música 

Paulo e Ricardo 

Santoro formam, 

desde 1990, o único 

duo de violoncelos em 

atividade permanente 

no Brasil

FOTOS IMAGEM ARQUIVO PESSOAL

Rodrigo Cicchelli - Jano 
no espelho

Francis Hime - Choro para 
dois cellos (estreia mundial)

A n d r é  M e h m a r i 
- Contrastes

 Adriano Giffoni - Sandri-
no no choro 

 
Data: 14 de março

LUCIANA GUIMARÃES

PROGRAMA:

Alexandre Schubert 
- Duo

Marcos Lucas - Fratelli 
(estreia mundial)

Dimitri Cervo - Cantiga 
Pedro e Marcela

Ernani Aguiar - Bifonia 
nº 6 “Santoros” (estreia 
mundial)

Horário: 17h
Local: Teatro Popular 

Oscar Niemeyer - Niterói 
- RJ

Sem público presencial
Gratuito
Onde assistir: facebook.

com/duosantorofacebook.
com/TeatroPopularOscar-
Niemeyer

brasileira erudita e popular, 
sendo eleito um dos “10 ál-
buns imperdíveis de música 
erudita” pela Revista Bra-
vo de São Paulo. Em 2018, 

se apresentaram no Teatro 
Real de Córdoba (Argenti-
na) e gravaram o CD “Retra-
tos de Brasil en Córdoba”, 
como solistas da Orquesta 

Académica del Teatro del 
Libertador, interpretando o 
concerto “Duplum” de João 
Guilherme Ripper, dedicado 
ao Duo Santoro.

Os recitais do 
Duo Santoro 
incluem um 
leque eclético de 
estilos, que vai 
do erudito  
ao popular 
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