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FAZENDA SÃO BERNARDINO (Nova Iguaçu)
Construída em estilo neoclássico em 1875, pelo português 
Bernardino José de Souza e Melo, foi tombada em 1951.
Fotografia: Divulgação/Prefeitura de Nova Iguacu
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PRAIA(Barra da Tijuca)
Cariocas andam saudosos de curtir um dia de sol na 
orla da Zona Oeste, com a Pedra da Gávea ao fundo.
Fotografia: Ricardo Cassiano
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MAC (Niterói)
Inaugurado em 1996, o Museu de Arte Contemporânea foi 
projetado por Oscar Niemeyer e virou cartão-postal.
Fotografia: Divulgação/Frasce
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ELAS NÃO TÊM NADA 

DE SEXO FRÁGIL

No Dia da 
Mmlher, veja 

histórias 
daqmelas qme 

metem a mão 
na massa e 

dão conta 
do trabalho 

pesado

R
espeito e mais oportu-
nidades. Essas são as 
palavras reforçadas 
pelas três mulheres 

que, todos os dias, tomam as 
ruas de Magé executando ser-
viços pesados como algumas 
das funcionárias da Secreta-
ria Municipal de Infraestru-
tura. Jane é eletricista de alta 
tensão. Deise toma conta das 
obras no distrito de Santo Alei-
xo. E Queylla deixa as ruas da 
Vila Nova um brinco. No Dia 
Internacional da Mulher, elas 
contam o que passam e passa-
ram para chegar até os dias de 
hoje. São relatos de superação, 
resiliência e força de vontade, 
que demonstram que lugar de 
mulher é mesmo onde ela qui-
ser, inclusive na obra.

Jane Sanches Teixeira, de 
45 anos, tem três filhos e uma 
jornada tripla de trabalho. De 
dia, ela faz a limpeza em um 
supermercado. No intervalo 
entre um emprego e outro, cui-
da da casa onde ainda mora 
com o filho caçula, de 15. De 
noite, é hora da transformação 
e ela se torna a Jane Eletricis-
ta. Única mulher da equipe de 
eletricistas de Magé, Jane, cos-
tumeiramente, é vista no alto 
dos postes dando um trato na 
iluminação pública.

“No começo, a equipe me 
olhou com certa desconfian-
ça. Agora, eu sou o xodó de-
les. Só falta me colocarem 
no colo”, alegra-se. Determi-
nada, ela pretende concluir 
o Ensino Médio para ir mais 
longe na profissão. “O que 
ainda falta para mulheres 
nesse ramo são as oportuni-
dades de trabalho”, afirma.

Quem circula pelas ruas de 
Santo Aleixo já deve ter esbar-
rado com a Deise Meri Rocha 
da Silva, de 49. Ela passa os 
dias se deslocando de bicicle-
ta entre uma frente de obras e 

PHELIPE SANTOS / DIVULGAÇÃO

outra para ver como estão as 
coisas no serviço.

Deise é a encarregada pe-
las obras no segundo distri-
to e comanda um grupo que 
pode chegar a 30 homens (no 
setor privado, ela comandou 
200 homens). E, assim, lá se 
vão 22 anos desde que a filha 
de Magé largou um emprego 
no comércio para fazer um 
curso de solda. 

“Minha vida nunca foi fá-
cil. Tive problemas para achar 
trabalho de solda, até que fiz 
outro curso de pintura indus-
trial e fui trabalhar numa pla-
taforma de petróleo em Angra 

dos Reis”, lembra. Na Prefeitu-
ra, ela está há mais de quatro 
anos construindo e mantendo 
praças, ruas e prédios públi-
cos do município.

RESPEITO

Unhas bem pintadas in-
dicam que Queylla Bruna 
Aleixo, de 28, não esquece da 
vaidade quando está varren-
do as ruas de Vila Nova, no 
Centro de Magé. Junto com 
a amiga Cidmar de Oliveira 
Correia, de 51, ela percorre 
de três a quatro vias por dia, 
debaixo de sol e de chuva, 
para deixar a cidade limpa. 

Mesmo assim, costuma pas-
sar por constrangimentos.

“Já negaram água para a 
gente beber. De vez em quan-
do, passa um engraçadinho 
no carro e mexe com a gente”, 
lembra ela. Isso, no entanto, 
não a faz fraquejar. Queylla 
acredita que, para o serviço 
que realiza, a mulher é mais 
capacitada por ter mais cui-
dado e capricho.

O mesmo pensamento ex-
presso por Deise quando o 
assunto é obra: “A mulher é 
mais detalhista. Tem mais 
cuidado para fazer um aca-
bamento melhor.”

Em outro ponto, as duas 
também concordam: falta 
mais respeito para a mulher 
avançar em conquistas na so-
ciedade moderna. “A mulher 
ainda está muito desvaloriza-
da, haja vista os casos de vio-
lência doméstica que ocorrem 
a toda hora”, diz Deise.

“Acho que as pessoas ain-
da sentem as mulheres como 
um sexo frágil e, por isso, 
falta respeito. Muita gente 
pensa que a mulher não tem 
capacidade para lidar com 
serviços pesados, mas não é 
verdade. Olha nós aqui”, re-
força Queylla.

No começo, a equipe 
me olhou com certa 
desconfiança. 
Agora, eu sou o xodó 
deles. Só falta me 
colocarem no colo”
JANE SANCHES TEIXEIRA, 
única mulher da equipe de 
eletricistas de Magé

FOTOS LUCAS SANTOS / DIVULGAÇÃO

Gari de Magé, Queylla 

não tem medo do 

trabalho pesado

Deise Meri é 

encarregada 

de obras  

de Magé 

Mãe de 3 filhos, Jane é 

eletricista da prefeitura 

e ainda trabalhar num 

supermercado
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Obras da Reta de Piranema 
trazem esperança para Itaguaí
Com prevtsão de conclusão da reforma para janetro, mutta gente está altvtada com recuperação da RJ-099

A Reta de Piranema, 

esburacada, sem 

acostamentos, 

assustadora tanto de 

dia quanto de noite

E
ntredcapotamentos,d
colisões,datropela-
mentosdedquedasdded
veículos,dadrodoviad

PrefeitodAbeilarddGoulartdded
Souza,dadRJ-099d–dconheci-
dadcomodRetaddedPiranemad–d
teved15docorrênciasdemd2020,d
dedacordodcomdodCorpodded
Bombeiros.dAlgumasdvidasd
alidsedforam.dPerigosa,descu-
ra,dsinistrademdváriosdpontos,d
esburacada:dadRetaddedPira-
nema,dimportantedligaçãodded
ItaguaídadSeropédica,dcausad
medodedirritaçãodnosdmoto-
ristasdednadpopulaçãoddedam-
bosdosdmunicípios.dMasdumad
boadnotíciadtrouxedalento:dad
viadpassarádpordumadgranded
reforma,dconformedanuncioud
odgovernadordemdexercíciod
CláudiodCastrodnoddiad5dded
março,demdsolenidadedqued
compôsdadagendaddod“Gover-
nodPresente”demdItaguaí.

Adobrasdrecuperamdtam-
bémdadesperançaddeddiasd
melhoresdparadquemdpreci-
sadtrafegardcomdfrequênciad
pelad“Retaddodmedo”dedparad
oddesenvolvimentoddasdduasd
cidades,dpoisdédpordalidquedsed
fazdumddosdcorredoresdlogís-
ticosdrelevantesdparadodescoa-
mentoddadproduçãoddodPortod
dedItaguaí.dSãod13,5dquilôme-

trosdquedintegramdtambémdosd
municípiosddadCostadVerdedàd
zonadoesteddadcapitaldedtam-
bémdàdmaisdimportantedinsti-
tuiçãodeducacionalddadregião:d
adUniversidadedFederaldRurald
dodRioddedJaneirod(UFRRJ).dAd
rodoviadinterligadprodutores,d
indústria,dconsumo,dpesquisad
edturismoddedumadsódvez.

OdinvestimentodéddedR$d
66,5dmilhõesdedadprevisãodéd
dedrecuperaçãodestruturald
significativa,dcomdalarga-
mentoddedpontes,dconstruçãod
dedviaduto,dimplantaçãodded
iluminaçãodedsinalização.

AUTORIDADES COMEMORAM
ParadodgovernadordCláudiod
Castro,dadrevitalizaçãoddarád
maisdsegurançadaosdmoto-
ristasdedtambémdterádrefle-
xosdpositivosdnadeconomia:d
“Estadobradtemdfortedimpac-
todeconômico.dComdadeleva-
çãoddodmovimentoddodPortod
dedItaguaí,dcresceudmuitodad
circulaçãoddedcargasdnadre-
gião.dSedadestradadestádemd
boasdcondições,dtodododcustod
dadcadeiaddedtransportesddi-
minui,dodquedédfundamentald
paradmelhorardaindadmaisdod
ambienteddednegóciosdnodes-
tado”,davaliou.

OdPrefeitoddedItaguaí,dRu-
bemdVieirad(Podemos),dres-
saltoudquedadobradbeneficiad
nãodsomentedodseudmunicí-
pio,dmasdoddedSeropédica,d
quedtambémddependeddad
rodovia.dEleddeclarou:d“Essad
revitalizaçãodédumadlutadded
muitodtempo,dimportanted
tambémdparadPiranema,dumd
dosdbairrosdmaisdimportan-
tesddadcidade.d

OdSecretárioddasdCidades,d

UruanddedAndrade,dreforçadad
relevânciaddadRJ-099:d“Estadéd
umadentradadestratégicadparad
adregião,dpordcontaddadquestãod
logística.dHádmuitasdempre-
sasddadáreadinstaladasdaquided
abastecedodPortoddedItaguaí”.

ParadodprefeitoddedSeropé-
dica,dLucasdDutraddosdSan-
tosd(ProfessordLucas,dPSC),d“éd
umdmomentoddedmuitadale-
gria,ddedmaisdumadconquis-
ta.dQuandodtemosdvereado-
resdcomprometidos,dprefeitod
comprometido,dAlerjdcom-
prometida,dgovernadordcom-
prometido,dtodosdjuntos:dasd
coisasdacontecem!dConsegui-
mosdinclusivedacabardcomdod
nossodsofrimentodemdrelaçãod
àdRetaddedPiranema”.

PNEUS FURADOS, CAMINHÕES 
PESADOS E AREIA
ErikaddedBritodCavalcante,d
funcionáriaddadCâmaradMu-

nicipalddedItaguaí,dmoradnod
condomíniodVilageddosdIpês,d
aodladoddodDPOdedfazdodtraje-
todPiranema-Itaguaídtodosd
osddiasddedcarro.dAdmanuten-
çãoddodveículodédonerosadpord
causaddasdmásdcondiçõesddad
estrada.dEmdumadocasião,dàd
noite,dcomdescuridãodquased
total,dErikadpassoudaperto:d
odpneudfurou.d“Fiqueidapa-
vorada,destavadsozinha,dmasd
troqueidodpneudedfuidembo-
ra”,dcontadela,dedacrescentou:d
“adreformadvaidvalorizardosd
imóveisdeddardmaisdseguran-
ça,dcomdcerteza”.

Erikadmencionadtambémd
que,dcomdadchuva,dhádala-
gamentosdnodbairrodonded
mora,ddificultandododacessod
dosdmoradoresdàsdsuasdcasas,d
problemadquedeladlevoudaosd
vereadores,dnadtentativadded
buscardumadsolução.dComdad
obra,dadexpectativaddeladédqued

essedproblemadsejadsolucio-
nadoddedumadvez.

LucianaddedAlbuquerqued
Piñero,dmoradoraddedItaguaí,d
édprofessoradedtrabalhademd
Seropédica.dAtualmentedestád
emdhome-office,dmasdantesd
usavadadrodoviadtodosdosddiasd
paradtrabalhardedlevardodfilhod
aodColégiodAlfredodTrado.d
“Adestradadédmuitodperigo-
sa,dprincipalmentedpordcau-
saddosdareais.dOsdcaminhõesd
acabamdporddeixardadareiades-
correrde,dalémddadpistadficard
escorregadia,dadvisualizaçãod
dasdmarcasdnodasfaltodpiora.d
Soubeddedumdacidentedemdqued
duasdmotosdbateramddedfren-
te,dparadsedterdumadideiaddad
poucadvisualização.dOdpneud
dodmeudcarrodjádfuroudváriasd
vezesdcomdparafusosdquedfi-
camdnadestrada.dTambémd
temdodperigoddedultrapassa-
gensdperigosasdpordcausaddosd

caminhõesdquedtransportamd
contêineres,delesdsãodbastanted
longos,dédtudodmuitodperigo-
so”,dcontadadprofessora.

Nãodsãodsódosdpneusdqued
sofremdnessedcontexto.dLu-
cianadlembradquedosdpara-
-brisasdàsdvezesdprecisamdserd
trocadosdporquedtrincamdde-
vidodàsdpedrinhasdquedsaemd
dosdcaminhões.d“Jádtivedqued
trocardodmeudedumadamigad
tambémdtevedodmesmodpro-
blema”,dlembroudela.

VALORIZAÇÃO DE IMÓVEIS
WladimirdQuintanilhadéddad
GWAdConstrutora,dempresad
quedergueudpordvoltaddodqui-
lômetrod5,5ddadrodoviadumd
condomínioddedclassedmédiad
altad–dondedmoramdalgunsd
políticosdedempresáriosd–,d
chamadodVilarddosdCoquei-
rais.dEledtambémdtemdumad
empresaddedlocaçãoddedmá-
quinasdpesadas,dedcontadqued
jádtevedprejuízodpordcausaddasd
másdcondiçõesddadReta:d“Al-
gumasdpessoasdmeddisseramd
quedestavamdinteressadasd
emdcomprardosdloteamen-
tos,dmasddesistiramdporqued
ficaramddesanimadasdcomdad
rodovia”,dcontadele.

Quintanilhadtambémdmen-
cionadasdempresasdZLdLogded
PagdLog:d“Sãodgrandesdem-
presasddedlogísticadquedatuamd
nodPortodedquedprecisamddad
estradadparadadoperaçãodded
transporte,dmasdosdcami-
nhõesdestãodsempredquebran-
dodpordcausaddosdburacos”,dob-
servadWladimir,dedacrescenta:d
“Admaiordparteddadareiadusadad
nadconstruçãodcivildnodestadod
saiddaquiddosdareaisdquedficamd
nadRJ-099,dmaisdumadrazãod
paradressaltardadimportânciad
dadrodovia”.

Odempresárioddestacoud
quedodcondomíniodReservad
dodPorto,dcomd500dunidades,d
acabaddedserdlançadodedvaid
ficardprontodemddoisdanos.d
Comdadobra,dasdvendasdvãod
serdmelhores,ddizdele,dedacres-
centou:d“comdadreforma,dosd
acidentesdvãoddiminuir”.

JUPY JUNIOR
jupy.junior@odia.com.br

REPRODUÇÃO DA INTERNET / GOOGLE MAPS

A Reta Piranema 
registrou 15 
ocorrências 
de acidentes 
diversos no  
ano passado

OBRAS

SAIBA O QUE 
SERÁ FEITO

 N As obras serão executadas 
pela Secretarta de Estado das 
Ctdades, por meto do Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem (DER-RJ), e contemplam 
o recapeamento, drenagem e 
stnaltzação em toda a exten-
são da rodovta, que tem tnícto 
no entroncamento da BR-101, 
na Ftguetra, batrro de Itaguaí, 
e se estende até o entron-
camento com a BR-465, em 
Seropédtca.

Além de ter toda a sua es-
trutura moderntzada, com 
melhorta na tlumtnação, reca-
peamento total com 60 mtl 
toneladas de asfalto, a rodovta 
também contará com sets qut-
lômetros de ctclovta.

Está prevtsta a constru-
ção de um novo vtaduto no 
entroncamento com a BR-
465 (conhectda como Estra-
da Rto-SP), a construção de 
uma nova ponte sobre o rto da 
Guarda e sete mtl metros de 
tubulação de águas pluvtats. 
Além dtsso, serão 9.240 me-
tros quadrados de stnaltzação, 
alargamento da ponte sobre 
o Valão dos Bots, tlumtnação 
vtárta em 13 qutlômetros da 
rodovta e tmplantação de 10 
abrtgos de ôntbus.

Gtlcelet Paula Soares, mo-
rador de Ptranema, soube de 
muttos actdentes com víttmas 
fatats na Reta e resume um 
senttmento que certamente é 
o mesmo de muttos que mo-
ram no batrro ou que transttam 
pela RJ-099 com alguma fre-
quêncta: “só acredtto quando 
a obra esttver pronta, há mutto 
tempo prometem essa refor-
ma, e ela nunca sat”.

A julgar pela prevtsão dada 
pelo governo do estado, tudo fica 
pronto em janetro de 2022. Para 
o alívto de muttos e para a saúde 
dos negóctos de outros tantos.

DER-RJ / DIVULGAÇÃO
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Dia da Mulher 
traz história de 
empreendedora 
que inova no 
mercado de festas
À frente da D. A. Gastronomia, Monique Abrantes mudou 
de profissão e, com criatividade, alavancou seus negócios

FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL

Monique atuava 
no setor de 

marketing de 
uma empresa, 

mas mudou de 
carreira inspirada 

em sua mãe

O 
Dia Internacional da 
Mulher, celebrado se-
gunda-feira, é impor-
tante data para refle-

tirmos sobre o protagonismo 
delas, que conquistam cada 
vez mais espaço no mercado 
de trabalho. E, para nos inspi-
rar ainda mais, conheça a his-
tória Monique Abrantes, mãe 
e empreendedora que concilia 
seu tempo entre a família, os 
negócios e a inovação do setor.

Formada em jornalismo, 
Monique atuava no setor de 
marketing de uma grande 
empresa e decidiu mudar de 
carreira inspirada em sua 
mãe, Dóris Abrantes, com o 
objetivo de conciliar a vida 
de empresária com a rotina 
da casa. Fez pós-graduação 
em gastronomia e profissio-
nalizou a D.A. Gastronomia 
que sua mãe tinha iniciado. 

Sempre muito dinâmica 
e criativa, revolucionou o 
serviço de buffet nas festas 
e posicionou sua empresa 
como uma das melhores do 
segmento no Rio de Janeiro. 
Antenada com tudo que diz 
respeito ao universo das fes-
tas, Monique viaja o mundo 
para se inspirar e trazer no-
vidades para os cardápios. 
Dentre os sucessos, o menu 
Sabores do Mundo que traz 
um pouco da cultura de 

cada país, o ouro gourmet 
e a queridinha das festas, a 
Fast Food Machine, uma ex-
periência que oferece prati-
cidade, conforto e diversão 
para as festas, uma espécie 
de vending machine exclu-
siva da D.A. Gastronomia 
no Brasil para o momento 
do lanchinho da madrugada.

Com a chegada da pan-
demia e as dificuldades en-

ao longo de sua carreira. 
Monique tem promovido 
um rico intercâmbio entre 
profissionais do Brasil, apre-
sentando dicas para quem 
deseja ingressar neste mer-
cado, trocando informações 
sobre inovação e tendências 
atuais do setor e prepara-se 
para lançar neste mês seu 
primeiro curso online. 

Já passaram pelo canal 
Padre Omar, Valdir Ramos 
(Executive Chef do Sheraton 
Grand Rio) e Rosí Modeiros, 
especialista em casamentos 
integrados à natureza entre 
outros nomes fortes do mer-
cado. Monique, avalia toda 

a experiência acumulada ao 
longo dos anos, a sabedoria 
e jogo de cintura adquiridos 
em sua vivência e ao fazer 
um balanço, se alegra pela 
decisão que tomou por em-
preender e ainda somar ao 
negócio de sua mãe. E, para 
as mulheres que estão pen-
sando em se aventurar no 
empreendedorismo, Moni-
que as encoraja e dá algumas 
dicas: 

1 - Escolha seu nicho de 
atuação. É importante pes-
quisar o mercado e avaliar 
os prós e contras.

2 - Se organize financei-
ramente para o momento 

de maturação do negócio. 
O lucro sempre vem a longo 
prazo.

3 - Não tenha medo. Os 
primeiros dois anos são de 
altos e baixos. É preciso ter 
foco e não desistir.

4 - Nós mulheres somos 
capazes de olhar amplamen-
te para os detalhes. Aprovei-
te essa essência que temos e 
use-a a seu favor.

5 - Nós mulheres temos 
um grande potencial. E, ser 
dona do seu próprio negó-
cio ainda pode te dar o be-
nefício da maternidade. Ter 
flexibilidade para ser mãe e 
empresária.

Projeto foi 
aprovado pela 
Câmara e 
sancionado pelo 
prefeito Axel Grael

Mulheres terão prioridades nos 
programas de habitação em Niterói

Nova lei exige que se dê prioridade à mulher como beneficiária nos contratos de programas habitacionais

Foi publicada no Diário Ofi-
cial do município, semana 
passada, a lei 3579 (de 3 de 
março de 2021) que determi-
na que sejam adotadas me-
didas que priorizem o aten-
dimento à mulher como be-
neficiária nos programas de 
habitação no Município de 
Niterói. 

Dentre as orientações, a 
nova lei estabelece que, sem-
pre que possível, seja dada 
prioridade ao atendimento 
da mulher como beneficiá-
ria nos contratos, convênios 
e registros efetivados do pro-
grama habitacional de inte-
resse social, regularização 
fundiária ou qualquer ou-
tro programa habitacional, 
preferencialmente, formali-
zados em nome da mulher, 
independentemente de sua 

participação na composição 
da renda familiar e do estado 
civil. 

Os contratos podem ser de 
financiamento, mútuo, ces-
são de posse, compra e ven-
da, locação social, arrenda-
mento residencial, carta de 
crédito, termo de permissão 
de uso ou outros instrumen-

Edital de Retomada 
Econômica da Cultura 
já tem resultado
Foram investidos mais de R$ 1 milhão 
de reais para se revitalizar o setor

REPRODUÇÃO

Saíram os resultados fi-
nais de habilitação/ina-
bilitação para o Edital de 
Retomada Econômica do 
Setor Cultural de Niterói, 
que consiste no apoio às 
empresas e organizações 
privadas do setor artísti-
co/cultural, que tiveram 
suas atividades suspen-
sas em virtude do perío-
do de isolamento social 
determinado por ato do 
Poder Público. 

A chamada pública, 
cujas inscrições puderam 
ser feitas até o dia 25 de 
janeiro, integra um Pro-
grama que foi aprovado 
em Lei Municipal como 
medida para a mitigação 
dos impactos econômicos 
decorrentes da epidemia 
da Covid-19, investindo 
mais R$ 1 milhão no setor.

Com isso,  85% dos 
bairros da cidade estão 
participando e possuem 

projetos inscritos. Mais de 
50% deles são liderados por 
mulheres. Além disso, é o re-
corde de participação em um 
edital de pessoa jurídica, na 
história da Cultura Niterói. 
A banca é formada exclusiva-
mente por pessoas de fora da 
cidade, para a maior trans-
parência possível. 

O sistema disponibiliza-
do pela Secretaria de Plane-
jamento da Prefeitura per-
mite aos órgãos de controle 
acompanhar cada etapa do 
processo. É um avanço im-
portante e a primeira vez que 
um edital próprio municipal 
tem todas as suas etapas uti-
lizando um programa com 
essas características.

Para mais informações, 
acesse o site http://cultu-
raniteroi.com.br/chama-
dasNovo/chamadas.php (o 
resultado deste edital espe-
cífico é o primeiro da lista, 
no link)

LUCIANA GUIMARÃES

tos hábeis a formalizar a rela-
ção dos beneficiários de pro-
gramas de habitação promo-
vidos pelo Poder Executivo.

Outro ponto a que a lei se 
refere é sobre a posse do imó-
vel. Em caso de dissolução 
de união estável, separação 
ou divórcio, na constância 
do casamento ou união es-

tável, o título de proprieda-
de do imóvel adquirido no 
programa habitacional será 
prioritariamente registrado 
em nome da mulher ou a ela 
transferido, independente-
mente do regime de bens 
aplicável, salvo caso concre-
to que comprove necessidade 
de outra decisão.

contradas no setor de even-
tos, Monique reformulou 
seus serviços oferecendo 
diferenciados menus deli-
verys, desde pratos refina-
dos a pequenos menus de 
festas, para comemorações 
em casa. Criou também um 
site e aplicativo para que os 
clientes pudessem ter mais 
facilidade nos pedidos para 
a experiência em casa nos fi-
nais de semana. 

Ligada, Monique não 
para. Atualmente lançou 
seu canal de Youtube, o Gas-
tromonix, com a propos-
ta de unir sua formação de 
jornalismo e sacudir o se-
tor, ainda retraído, usando 
toda experiência adquirida 

Inovação, requinte e sabor, a receita de Monique para se destacar 

Dinâmica, 
Monique pôs sua 
empresa como 
uma das melhores 
do segmento

4    DOMINGO, 14.3.2021  I  O DIA



Niterói & região

UFF É QUINTA MELHOR 
UNIVERSIDADE FEDERAL
Houve um salto de três posições na lista nacional em referência à divulgada no 
ano passado. Além disso, a instituição foi eleita a 13ª melhor da América Latina

O 
professor aposenta-
do João Ruas, de 66 
anos, lembra saudo-
so da época em que 

hngressou na UFF e dos dhas 
hhstórhcos, tanto no queshto 
pessoal quanto global, vhvhdos 
na unhvershdade.

“Entreh para o curso de 
Chênchas Sochahs no segundo 
semestre de 1974. O Insthtuto 
de Fhlosofia e Chênchas Sochahs 
(ICHF) ahnda funchonava na 
Rua Lara Vhlela, no Ingá. Eu 
acabara de completar 20 anos. 
Era um jovem tímhdo, mas 
cheho de entushasmo. Graças 
aos grandes professores que 
thve, mergulheh fundo nos es-
tudos. O curso era hntegrado 
por três grandes áreas: Socho-
logha, Antropologha e Chêncha 
Políthca. Era uma época dura, 
de dhtadura mhlhtar, quando 
ahnda vhgorava o AI-5 e o De-
creto-Leh 477 (que punha pro-
fessores, alunos e funchonárhos 
das unhvershdades federahs que 
fossem conshderados subversh-
vos pelo reghme). O movhmen-
to estudanthl, do qual sempre 
parthchpeh, era muhto athvo. 
O fato mahs hmportante que 
aconteceu naquele período 
foh a greve geral do curso, em 
protesto contra a presença de 
hnformantes mhlhtares hnfiltra-
dos na dhreção do hnsthtuto. A 
greve foh tão efethva que não 
houve formandos no ano de 
1976. A Polícha Mhlhtar acabou 
hnvadhndo o ICHF e esvazhan-
do os cursos por mahs de um 
mês. Fhzemos hhstórha. Mas 
nem tudo se resumha à luta 
políthca. Havha também a vhda 
boêmha nos bares de então, 
de hnícho no Ingá e depohs no 
Bar Natal, no Centro, quando 
o curso foh transferhdo para o 
Valonguhnho, em 1978, se não 
engano. Foh uma época rhca em 
experhênchas”, relata.

A hhstórha de João, da UFF 
e de Nhteróh se mhsturam num 
emaranhado de orgulho, con-
quhstas e hnatacabhlhdade. A 
‘Chdade Sorrhso’ tem a honra 
de sedhar esta que é referêncha 
nachonal em dhversas áreas do 
conhechmento e possuh uma 
trajetórha de creschmento, rea-
lhzações e reconhechmento.

A hnsthtuhção foh elehta a 5ª 
melhor unhvershdade federal 
do Brashl e a 13ª melhor unh-
vershdade da Amérhca Lathna 
no Rankhng Web of Unhversh-
thes. Com o novo resultado, 
subhu três poshções na lhs-
ta nachonal em referêncha a 
2020. O levantamento é uma 
hnhchathva do Cybermetrhcs 
Lab, grupo de pesquhsa per-
tencente ao Conselho Supe-
rhor de Investhgações Chentí-
ficas (CSIC) da Espanha.

De acordo com o rehtor da 
UFF, Antonho Claudho Lucas 
da Nóbrega, o óthmo resultado 
é um reconhechmento da exce-
lêncha da comunhdade acadê-
mhca combhnada à forma de 
gestão exerchda. “Esse é um 
rankhng que avalha parthcular-
mente o hmpacto dhghtal das 
unhvershdades. Thvemos um 
avanço de três poshções em re-
lação ao últhmo levantamento. 
Recebemos o óthmo resultado 
com muhta sathsfação e senso 
de reconhechmento. O estudo 
referencha nosso olhar estraté-
ghco para prhncíphos de trans-
parêncha e excelêncha acadê-
mhca. É muhto hmportante que 
nossa hnsthtuhção esteja bem 
avalhada numa sochedade for-
temente dhghtal”, comemora.

O coordenador de Plane-
jamento e Desenvolvhmento, 
José Walkhmar, explhca que a 
Unhvershdade vem adotando 
uma políthca proathva de hden-
thfhcação e acompanhamen-
to dos prhnchpahs hndhcadores 
que são empregados para a 
qualhficação de unhvershdades. 
“Hoje há um conhechmento 
prechso dos pontos fortes e 
dos pontos fracos da unhver-
shdade no que dhz respehto aos 
hndhcadores mahs comumente 
empregados”, detalha.

A UFF foi criada por iniciativa de médicos, farmacêuticos e dentistas

ARQUIVO

 > Em 1969 a UFF teve 
aprovado pelo Conse-
lho Federal de Educação 
o seu novo estatuto e já 
contava com um quan-
thtathvo de onze mhl estu-
dantes. A Reforma Unh-
vershtárha, hnsphrada no 
modelo educachonal nor-
te-amerhcano, exthnguhu 
as anthgas cátedras e pro-
porchonou a hntegração 
de áreas que desenvol-
vham enshno e pesquhsa 
em comum. Também 
exthnguhu as anthgas fa-
culdades de Chênchas e 
Letras, além de aprovar 
as matrículas por dhsch-
plhnas. A UFF neste con-
texto de modernhzação 
organhzou alguns órgãos 
hmportantes tahs como 
os conselhos Unhversh-
tárho, de Curadores e de 
Enshno e Pesquhsa. Fo-
ram também crhados a 
Admhnhstração Geral Es-
colar, Asshstêncha Sochal, 
Núcleo de Processamen-
to de Dados, Imprensa 
Unhvershtárha, Educa-
ção Físhca e Dhvhsão de 
Orhentação Alhmentar.

O processo hnhchal de 
modernhzação e a Refor-
ma Unhvershtárha deram 
a Unhvershdade um novo 
perfhl. Mahs moderna e 
em fase de creschmento, 
a UFF hnaugurou a parthr 
de 1969 novos prédhos no 
Valonguhnho e também 
hnhchou a hmplementação 
de comhssões permanen-
tes hmportantes.

’eforma 
inspirada nos 
‘States’

É muito importante 
que nossa 
instituição esteja 
bem avaliada 
numa sociedade 
fortemente digital”
ANTONIO CLAUDIO LUCAS 
DA NÓB’EGA,  
’eitor da UFF

Fundação da 
Universidade Federal 
Fluminense ocorreu 
durante a expansão do 
ensino superior no país

REPRODUÇÃO

Modernização e mudança de nome
 > A UFERJ, Unhvershdade 

Federal do Estado do Rho de 
Janehro, em 05 de novem-
bro de 1965 passou a ser 
denomhnada Unhvershdade 
Federal Flumhnense (UFF), 
mudança realhzada a par-
thr da aprovação leh Federal 
4.831. A mudança de nome 
também se hnsere no con-
junto da políthca educacho-
nal federal hmplementada 
desde 1964; esta vhsou aten-
der aos crhtérhos de efichên-
cha admhnhstrathva e de cus-
tos, além de transformar as 
unhvershdades brashlehras 
em formadoras de técnh-
cos profisshonalhzados, deh-
xando-as asshm afastadas 
do perfil de fomentadoras 
e formadoras de reflexões 

críthcas. O país vhvha os prh-
mehros anos do golpe mhlhtar 
de 1964 e neste contexto, vale 
destacar que a parthchpação do 
movhmento estudanthl perdeu 
forças, mothvados pela leh Su-
plhcy de Sarahva e pela hnces-
sante repressão mhlhtar.

Após alguns anos de tur-
bulêncha, a recém-renomea-
da UFF vhveu anos de hntensa 
modernhzação. Tahs hnhchathvas 
foram lhderadas pelo Professor 
Manoel Barreto Netto, Rehtor 
de 1966 a 1970. Durante o re-
ferhdo período, os objethvos fo-
ram dotar a Unhvershdade de 
melhor hnfraestrutura físhca, 
amplhar seus cursos e reestru-
turá-la admhnhstrathvamente, 
em consonâncha com o pro-
cesso de Reforma Unhversh-

tárha em curso. Dentro do 
conjunto de modhficações 
e modernhzação se hncluhu 
a organhzação de departa-
mentos de enshno e as prh-
mehras dhscussões e medh-
das para a crhação dos cen-
tros de enshno que thveram 
as medhdas preconhzadas 
em 19674 e hmplementadas 
logo a seguhr.

Entre as conquhstas rea-
lhzadas em 1968 é prechso 
destacar a crhação da Escola 
de Engenharha Metalúrghca 
em Volta Redonda, asshm 
como a hnstalação da Rehto-
rha na Rua Mhguel de Frhas 
9, onde outrora funchonou o 
Cashno Icarahy. Neste mes-
mo ano, o Chne Arte UFF 
hnhchou as athvhdades.

INDICADORES DO RANKING WEB

 N 1. Visibilidade –  Mede o 
impacto do conteúdo da rede 
Web da instituição. O indicador 
usado para mensurar este índi-
ce é o número de redes exter-
nas que se vinculam às páginas 
da instituição. A base de dados 
considerada para quantificar 
este indicador são as platafor-
mas para exploração de tráfe-
go em rede Ahrefs e Majestic. 
Este é o indicador de maior 
peso no ranking, contribuindo 
com 50% da nota final. Neste 
último ranking divulgado no 
início de 2021, a UFF ocupou a 
10ª posição nacional.

 N 2. Transparência – Este in-
dicador mede o índice de cita-
ções dos principais pesquisa-
dores da instituição. Ele é ba-
seado no número de citações 

dos 210 pesquisadores mais 
citados da instituição, com 
base no Google Scholar Profi-
le. A UFF teve mais de 354.000 
citações no total, que a colocou 
em 9ª. posição no ranking na-
cional. Este indicador tem um 
peso de 10% na nota final da 
instituição.

 N 3. Excelência – Este é um 
indicador medido pelos artigos 
mais citados da instituição. É 
baseado no número de artigos 
entre os 10% dos artigos mais 
citados em cada uma das 27 
áreas que o ranking trata, con-
siderando os artigos publica-
dos de 2015 a 2019, conforme 
registrado na base Scimago. 
Neste indicador, com peso de 
40% na nota final, a UFF ocu-
pou a 15ª. posição nacional.

LUCIANA GUIMARÃES
luciana.duarte@odia.com.br
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ORGULHO:  filme conta história do Manufatora, 

time formado por operários de Niterói

FOTOS DIVULGAÇÃO

DEIXOU SAUDADE

Presença no Carioca antes 
de encerrar atividades

 N O clube foi criado como Manufatora Atlético Clube 
pelos operários da Cia. Manufatora Fluminense de 
Tecidos, no bairro Barreto. A partir da década de 1950 
disputou os Campeonatos Fluminenses organizados 
pela FFD, entidade oficial do Estado do Rio pré-fusão 
com a Guanabara, sendo campeão em duas oportu-
nidades. Sua praça de esportes chamava-se Assad 
Abdala.

Em 1978, o alvirrubro mudou o seu nome para 
Associação Desportiva Niterói, numa tentativa de 
conquistar mais simpatia na cidade, para disputar o 
Campeonato Carioca, quando ocorreu a unificação 
dos dois estados. No entanto, realizou péssimas 
campanhas, terminando os campeonatos de 1979 
e 1980 na última colocação. Encerrou finalmente as 
suas atividades em 1983.

Sua antiga sede, abandonada, ainda existe.

O 
campo de futebol de uma fábrica de 
tecidos que fez história no Barreto, 
Zona Norte de Niterói, e os craques 
do Manufatora Atlético Clube es-

tão em um documentário que será lançado 
neste primeiro semestre de 2021. Produzido 
com recursos da Lei Aldir Blanc, o curta-me-
tragem documental “Relembra - Futebol de 
Operários do Manufatora Atlético Clube” 
conta a história do time de futebol amador 
niteroiense que existiu entre 1940 e 1980 no 
subúrbio de Niterói. O filme resgata a histó-
ria da famosa agremiação e ilustra as rela-
ções entre a fábrica, os operários, o bairro e 
o futebol fluminense em geral.

Formado em 1944 por operários da Com-
panhia Fluminense de Tecidos, o Manufatora 
chegou a disputar campeonatos importantes. 
Entre eles, o Fluminense, do qual foi campeão 
por duas vezes. Ao longo dos anos 1970, o clu-
be entrou em declínio, alterando seu nome 
para Associação Desportiva Niterói (ADN), 
que chegou a disputar o Campeonato Carioca, 
até encerrar suas atividades em 1983.

Segundo o diretor do filme, Fabrício Ba-
sílio, essa “é uma história rica e que estava 
sendo apagada da memória e da organiza-
ção urbana do bairro”. Para ele, a realização 
do curta é um trabalho de resgate históri-
co e tem uma importância que vai além do 
documentário. 

“Acredito que o filme pode ser um alicerce 
para quem quiser continuar pesquisando a 
história do Manufatora, a história da fábrica, 
do bairro do Barreto e até das relações do fu-
tebol nas décadas de 60 e 70”, acrescenta Fa-
brício, cujo documentário foi financiado pelo 
projeto “Retomada Cultural RJ”, da Secretaria 
estadual de Cultura e Economia Criativa.

Entre as ações de lançamento do documen-
tário estão duas exibições online gratuitas, a 
distribuição de 2,5 mil livretos sobre o clube 
e os processos de realização do filme e a dis-
ponibilização das entrevistas, na íntegra, no 
YouTube. Também será realizada a oficina 
online “Cinema e Futebol”, com foco no cine-
ma nacional, ministrada pelo pesquisador e 
crítico de cinema Lucas Reis, dia 18, às 16h30.

Formado em 1944 por 
operários da centenária 
Companhia Fluminense 
de Tecidos, localizada 
no bairro do Barreto, 
clube chegou a disputar 
campeonatos importantes

Jeremias, ex-Manufatora, hoje é treinador em escolinha no Barreto. Abaixo, a sede do clube

LUCIANA GUIMARÃES

TÍTULOS ESTADUAIS Campeonato Fluminense: 
1958 e 1977 (Nesse ano o Manufatora foi 

campeão estadual do interior)
Campeonato Municipal de Niterói: 

1963, 1969 e 1970

A formação de um dos times da década de 1960, ainda com o nome de Manufatora
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Valéria Saraceni recebeu convite para integrar o grupo de análise do Centro de Operações de Emergências em Saúde (COE COVID-19 RIO)

V
aléria Saraceni é uma 
daquelas profissio-
nais apaixonadas 
pela carreira que es-

colheu. Médica concursada 
do município há 31 anos, ela 
não pensou duas vezes em 
adiar a acalentada aposenta-
doria para atender ao chama-
do do secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, para 
fazer parte do grupo de aná-
lise do Centro de Operações 
de Emergências em Saúde 
(COE COVID-19 RIO). Antes 
dessa missão, Valéria atuava, 
desde 2009, como coordena-
dora da Análise de Situação 
de Saúde da Superintendên-
cia de Vigilância em Saúde 
da SMS. A médica é uma das 
sete servidoras que fazem 
a cidade acontecer e foram 
homenageadas.

“Nos últimos anos, já es-
tava pensando em reduzir 
a minha carga de trabalho. 
Como tenho duas matrícu-
las de médico (por ter feito 
dois concursos para o mu-
nicípio) e já tinha direito à 
licença especial, tirei uma 
delas porque pensava em 
me aposentar por uma ma-
trícula e continuar a traba-
lhar pela outra. Trabalharia 
menos, me dedicaria às pes-
quisas ou a outras coisas no 
meu horário livre. E faria o 
que tivesse vontade de fazer 
na vida. Mas com a volta do 
Eduardo Paes, e Daniel So-
ranz retornando como nosso 
secretário, começamos essa 
mobilização e ele já me bo-
tou de volta na ativa. E mu-
dou os meus planos”, conta 
Valéria, de 63 anos.

A empolgação na voz da 
médica mostra que não foi 
nenhum sacrifício não ter 
ainda pendurado as chutei-
ras. Afinal, essa convocação 
descortinou uma nova pos-
sibilidade na extensa traje-
tória da servidora. “É uma 
oportunidade muito gran-
de poder continuar fazendo 
o que gosto, que é a análi-
se de dados, além de fazer 
uma reflexão da condição 
da saúde. É muito bom para 
mim”, declara.

“Gosto muito de trabalhar 
na prefeitura, tenho entu-
siasmo pelo meu trabalho. 
A gente produz informação 
que é super valiosa sobre a 
saúde na cidade e que ajuda 
na gestão municipal”, com-
pleta a profissional.

E, no Dia Internacional 
da Mulher, comemorado 
ontem, Valéria enxerga com 
bons olhos a atuação femi-
nina na pasta. “Acho que é a 

maior força dessa secretaria. 
Então, ter uma quantidade 
boa de mulheres em áreas 
que vão refletir no cuidado 
com as pessoas, acho que 
isso ajuda muito. As mulhe-
res gostam de cuidar, tem 
um outro tipo de olhar, mais 
abrangente, de tentar enten-
der o que a população preci-
sa”, analisa a médica, que diz 
nunca ter se sentido excluída 
por ser mulher.

“Dentro do município, 
na Saúde, a gente tem mui-
to mais mulher do que ho-
mem. Por tradição, quase 

sempre tivemos secretários, 
só na gestão passada tivemos 
uma secretária. Mas eu nun-
ca tive nenhum problema, 
algum embaraço por conta 
de ser mulher. Nunca deixei 
de ser ouvida, expressar mi-
nha opinião, nunca deixei 
de fazer um trabalho dentro 
da secretaria ou prefeitura 
por ser mulher. As pessoas 
que me chefiam respeitam 
as minhas opiniões, querem 
me ouvir, saber o que tenho 
para contribuir.”

O desejo em estar no qua-
dro da prefeitura vem desde 

a época da faculdade. For-
mada pela Uerj, em 1982, 
Valéria conta que chegou a 
estagiar no Hospital Miguel 
Couto. “Sempre quis traba-
lhar no município. Então, 
quando entrei, passei a gos-
tar ainda mais de atuar na 
saúde pública, na melho-
raria das condições para a 
população”, conta ela, que 
prestou concursos em 1990 
e 1994.

MUITAS VITÓRIAS
A carreira da médica não 

poderia ser mais vitoriosa. 

Órgão lançou o 
documento em 
homenagem ao  
Dia da Mulher

DIVULGAÇÃO

Além dos atendimentos 
presenciais, o Procon 
Carioca também faz 
trabalhos informativos

Em homenagem ao Dia In-
ternacional da Mulher, o 
Procon Carioca lançou, se-
mana passada, uma cartilha 
virtual com algumas orien-
tações sobre os principais 
direitos das consumidoras 
quando o assunto é o setor 
de beleza. Propaganda enga-
nosa, qualidade do serviço 
prestado e falta de informa-
ção são as principais dúvi-
das das mulheres tanto nesta 
área quanto na de estética.

Entre as principais recla-
mações em salões de beleza, 
a mais recorrente se dá pela 
falta de informação ou con-
sequência dos serviços pres-
tados, como colorações ou 
cortes que não alcançam o 

resultado previamente com-
binado. Na área da estética, 
dúvidas sobre o prazo de uti-
lização de pacotes e promes-
sas não cumpridas estão en-
tre as principais reclamações 
das consumidoras.

O Procon Carioca alerta 
que é obrigação de todo pro-
fissional informar de manei-
ra clara e objetiva todas as ca-
racterísticas do serviço que 
será prestado. E se houver 
uma promessa de resultado 
específico, o estabelecimento 
ou profissional é obrigado a 
cumprir o que foi prometido 
ou devolver o valor pago. 

A cartilha pode ser aces-
sada nas redes sociais do 
Procon Rio: Instagram (@
proconcariocaoficial) e pelo 
Facebook (proconcarioca).

Ter uma quantidade 
boa de mulheres em 
áreas que vão refletir 
no cuidado com as 
pessoas, acho que 
isso ajuda muito”

VALÉRIA SARACENI, 
Médica da prefeitura

Procon Carioca lança cartilha virtual com orientações 
sobre os direitos das consumidoras no setor de beleza

Após ingressar no municí-
pio, indo trabalhar no Cen-
tro Municipal de Saúde Al-
vimar de Carvalho, em Pe-
dra de Guaratiba, Valéria 
passou pelo Miguel Couto, 
onde atendia muitos pacien-
tes com HIV/Aids. Com uma 
estrutura montada para o 
tratamento da doença no 
Hospital Rocha Maia, e o 
lançamento do Programa de 
HIV/Aids, a profissional foi 
designada para trabalhar na 
unidade. Em 1997, recebeu 
convite para atuar no nível 
central da SMS, na área de 
Vigilância em Saúde, onde 
ficou até 2019.

“Aos poucos, fui largan-
do o atendimento, me desli-
gando de atender pacientes, 
para focar no melhor cuida-
do para o maior número de 
pessoas. Então, capacitamos 

pessoas, fazíamos levanta-
mentos de dados, procurava 
entender o que melhor po-
deria fazer para um paciente 
da Aids e levar isso para rede 
de saúde. Vimos a questão 
da tuberculose dentro da 
doença. Trabalhando com 
DST, fizemos uma revolução 
da sífilis congênita nos anos 
2000 e 2001. Foram momen-
tos muito bons. Até hoje, sou 
consultora do Ministério da 
Saúde nesse campo da sífilis, 
porque a gente fez muita coi-
sa pelo município”, diz, com 
muito orgulho.

Médica do município adia 
aposentadoria para estar 
na equipe do Centro de 
Operações de Emergências
Aos 63 anos, Valéria recebe convocação como uma chance de mudar vidas na pandemia

A médica Valéria 
Saraceni prestou 
dois concursos para 
a prefeitura, em 
1990 e 1994
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Zona Oeste

Unidade da Faetec Santa Cruz 
realiza a distribuição de 120 tablets
Dispositivos foram doados pelo Instituto da Criança para auxiliar no desenvolvimento de atividades

FAETEC / DIVULGAÇÃO

Os tablets foram doados 
pela empresa Gypsum - 
Etex Brasil, em parceria 

com o Instituto da Criança

A
 Escola Técnica Es-
tadual Santa Cruz 
(Faetec) distribuiu 
120 tablets para au-

xiliar estudantes na intera-
ção e no acompanhamento 
das atividades pedagógicas. 
Os equipamentos foram doa-
dos pela empresa Gypsum - 
Etex Brasil, em parceria com 
o Instituto da Criança.

Os tablets serão entre-
gues a alunos cadastrados 
como hipossuficientes e os 
que fazem parte da “escola 
de projeto” – programa des-
tinado à pesquisa e prática 
científica. Para o presiden-
te da Faetec, João Carrilho, 
os aparelhos vão motivar 
os alunos na realização das 
tarefas, de forma que não 
haja um interrompimento 
dos estudos.

“A chegada desses equipa-
mentos vem em um momento 
muito importante de fortale-
cimento do uso de tecnologia 
em nossa Rede. Eles permiti-
rão maior engajamento dos 
alunos, reforçando o esforço 
desta gestão em implemen-
tar os serviços educacionais 
digitais e potencializando o 
aprendizado por meios remo-
tos”, explica Carrilho.

Os estudantes que já rece-
beram seu tablet contam so-
bre a importância do dispo-
sitivo em aproximá-los do 
mundo digital, permitindo 
que eles tenham acesso às 
aulas virtuais e participem 
das atividades pedagógicas 
oferecidas de forma on-line.

“O meu pai precisa do 
computador para traba-
lhar. E, por conta disso, ou 
eu precisava sempre acor-
dar mais cedo para utilizar 
a máquina antes dele ou 

ficava dependente exclusi-
vamente do celular. Com o 
tablet, eu vou poder usar os 
dois ao mesmo tempo: eu 
leio o material em um apa-
relho e já realizo as tarefas 
no outro. Isso vai agilizar 
muito meus estudos. Vou 

poder estudar com os cole-
gas tanto pela manhã quan-
to pela tarde”, conta o aluno 
Giovanni Mesquita.

A estudante do 2º ano de 
Química, Ana Carla da Ro-
cha, também vê vantagens 
com a chegada do aparelho. 

“Os estudos na Faetec, nor-
malmente, são mais puxa-
dos. Com o tablet, eu vou 
conseguir ver as videoaulas 
de forma mais expandida, 
e ainda poder aproveitar o 
‘Meet’ [plataforma virtual 
para videochamadas]. Vou 

usar o aparelho como um 
caderno. Sinto que vou me 
sentir bem mais conectada”, 
anima-se.

A diretora da Faetec San-
ta Cruz, Ana Luiza Morei-
ra, explica a importância 
dos equipamentos. “Eles 

Promoção social com Programa Brilha Comunidade
Prefeitura está 
visitando favelas do 
município para 
escolher a primeira 
que será atendida

ARQUIVO / PREFEITURA DO RIO /  DIVULGAÇÃO

Responsáveis pela execução do programa estão visitando diversas comunidades do Rio para determinar qual será a primeira beneficiada

A Secretaria Especial de Ação 
Comunitária está visitando fa-
velas do município para iden-
tificar a primeira que receberá 
o programa Brilha Comuni-
dade, que tem como base a 
parceria com as demais secre-
tarias da prefeitura. A inicia-
tiva prevê uma ação integra-
da para levar imediatamente 
promoção social a esses espa-
ços. E vai além: por meio de 
três projetos – Casa Carioca, 
Turistando pela Cidade e Re-
cicla comunidade, o progra-
ma vai identificar e resolver 
questões ligadas à pobreza 
para oferecer dignidade à po-
pulação dessas localidades e 
deixar o Rio mais humano.

A ideia é implantar o pro-
grama no maior número 
possível de comunidades. 
Com ajuda de lideranças co-
munitárias cadastradas, as 
favelas já começaram a ser 
mapeadas para que técni-
cos detectem as que terão 
prioridade.

Por meio do Casa Carioca, 
por exemplo, será possível 
melhorar as condições de 
100 casas em cada favela em 

total estado de abandono. 
Para trabalhar nessas refor-
mas serão escolhidos exclu-
sivamente profissionais que 
moram nas comunidades.

“Queremos promover sus-
tentabilidade e empregabili-
dade. Esse é o pulo do gato”, 
afirma a secretária de Ação 
Comunitária, Marli Peçanha.

A sustentabilidade tam-
bém estará presente no Re-
cicla Comunidade, projeto 
de reaproveitamento de re-
síduos sólidos, que terá im-
pacto na limpeza das áreas 
beneficiadas, além de incen-
tivar a economia local e a ge-
ração de renda.

Já o Turistando pela Cida-
de vai levar moradores das 
áreas beneficiadas para co-
nhecer cartões-postais do as-
falto, como o Cristo Redentor 
e o Pão de Açúcar, e também 
promover o intercâmbio en-
tre as comunidades que têm 
atrações, como os mirantes 
da Rocinha e do Morro da 
Providência e a horta comu-
nitária de Manguinhos.

“O Brilha Comunidade 
tem como base a união de 
todas as secretarias. Isso vai 
permitir que as situações se-
jam resolvidas com mais agi-
lidade. Eu acredito na união. 
A Prefeitura é uma só, vai dar 
voz e vez às comunidades, 
para que todos tenham seus 
direitos respeitados.”, finali-
za a Secretária.

vão auxiliar muito em todo 
trabalho pedagógico que 
ainda tem que se realizar, 
além amenizar as dificulda-
des enfrentadas pelos estu-
dantes na hora de estudar 
remotamente”, destacou a 
gestora.
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