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ACESSIBILIDADE

Justiça determina que Correios faça obras na 

agência de Duque de Caxias para facilitar o 

acesso de usuários portadores de deficiência. P. 2

CULTURA AFRO É TEMA

Quilombo Quilombá, em Magé, organiza mostra para marcar o Dia 
Internacional da Luta pela eliminação da discriminação racial. P. 3

DE ENCONTRO VIRTUAL



Medida já havia 
sido concedida a 
pedido do MPF, 
em 2019, e que 
não foi cumprida

Baixada

EM ITAGUAÍ, ESTÃO ABERTAS INSCRIÇÕES PARA 
TREINAMENTO FUNCIONAL NO BAIRRO 26 DE DEZEMBRO

REPRODUÇÃO

Uma vida mais saudável in-
clui a prática de esportes sob 
orientação profissional. Com 
essa premissa, o Projeto Qua-
lidade de Vida, da Secretaria 
Municipal de Esportes, elabora, 
organiza e divulga uma série 
de atividades esportivas em 
Itaguaí, todas gratuitas, e em 
espaços públicos acessíveis. A 
mais recente atividade é o trei-
namento funcional na Praça 
26 de Dezembro, no bairro de 
mesmo nome.

O treinamento funcional é 
um método de atividade física 
realizada sem aparelhos da 
academia, que tem como obje-
tivo melhorar a condição física 
imitando movimentos normais 
do dia a dia.

A Prefeitura de Itaguaí e a 
Secretaria de Esportes estão 
ofertando as aulas de treina-
mento funcional. As inscrições 
podem ser realizadas hoje, das 
8h às 17h, na Praça 26 de De-
zembro. As aulas já começam 
no mesmo dia, e serão sempre 
às terças e quintas-feiras, das 
7h às 8h.

Os moradores interessados 
precisam utilizar máscara e 
é recomendado usar roupas 
confortáveis.

Mesquita Futsal devora mais 
um título na categoria sub-09

GABRIEL WILKEM / PMM / DIVULGAÇÃO

Meninosdo sub-09 levantaram a taça com muita festa e orgulho

E os meninos do Mesquita 
Futsal se sagraram, mais 
uma vez, campeões do Cam-
peonato Carioca de Futebol 
de Salão 2020 na categoria 
sub-09. A equipe do municí-
pio disputou a final da Série 
Prata, no último sábado, em 
Campo Grande, e venceu o 
Olaria Atlético Clube com 
um placar confortável: 5 X 2.

Um dos mais orgulho-
sos da vitória é o capitão do 
time, André Tortelote, de 9 
anos. Para ele, o troféu não 
simboliza apenas a realiza-

ção de um sonho, mas tam-
bém uma trajetória de bas-
tante dedicação e superação.

“Aos 7 anos, fiz teste em 
Mesquita, mas não passei. 
Pedi ao meu pai para me trei-
nar, me ajudar, e fui jogar em 
outros clubes. Voltei e fiz um 
novo teste, mas não fui apro-
vado, mais uma vez. Até que, 
um tempo depois, fui chama-
do para fazer parte da equi-

pe. Aceitei e conquistei meu 
espaço, como o camisa 4 e 
capitão do time”, declara o 
pequeno jogador.

Subsecretário municipal 
de Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo de Mesquita, Kle-
ber Rodrigues, comemorou 
o título junto com os atletas 
mirins da cidade.

“Essa é a segunda vez que 
conseguimos vencer o cam-

peonato. A primeira foi em 
2018, quando subimos da 
Série Bronze para a Série 
Prata. E, agora, temos essa 
satisfação mais uma vez. É 
uma sequência crescente de 
boas atuações na equipe e 
isso acaba refletindo nos re-
sultados de partidas”, elogia.

Para ele, nessa faixa etá-
ria a conquista se torna ain-
da mais significativa. “Esses 
meninos são os que, no fu-
turo, disputarão categorias 
sub-11, sub-13 e assim por 
diante. É um gás para eles 
não desistirem”, avalia.

O campeonato aconte-
ceu seguindo protocolos de 
distanciamento social e de 
prevenção contra a covid-19. 

Os atletas do Mesquita 
Futsal estão treinando na 
quadra da Escola Municipal 
Governador Roberto Silvei-
ra, em Edson Passos. A equi-
pe que disputou a categoria 
sub-13 chegou à semifinal, 
mas perdeu a partida, en-
quanto o time do sub-11 foi 
eliminado na fase de quartas 
de final. Cada categoria con-
ta com 20 atletas, totalizan-
do 60 jogadores.

Empreendedores podem 
aproveitar convênio para 
garantir capital de giro

Parceria entre 
Acenil e Caixa 
Econômica facilita 
acesso a crédito a 
Micro e Pequenas 
Empresas

Empreendedores do Rio, 
principalmente os da Bai-
xada Fluminense e Nilópo-
lis, terão a opção de garan-
tir um reforço e tanto para 
as finanças. É que a Asso-
ciação Comercial de Ni-
lópolis e Baixada (Acenil) 
fechou um convênio com 
a Caixa Econômica Federal 
para fomentar a economia 
no estado. Agora, através 
da entidade, será possí-
vel ter acesso facilitado ao 
Fundo de Aval para as Mi-
cro e Pequenas Empresas 
(Fampe), que tem o obje-
tivo de garantir capital de 
giro para microempreen-
dedores individuais e pe-
quenas empresas.

Presidente da entidade, 
Juan Medeiros explica que 
a parceria é um dos passos 
entre os muitos que a asso-
ciação pretende dar para 
que a roda da economia 

volte a girar.
“Muitos empreendedores 

não fazem ideia das linhas 
de crédito que podem ter 
acesso, os direitos que têm, 
as portas que podem se abrir. 
É nessa linha que estamos 
seguindo”, frisou.

O Fampe é uma ação coor-
denada entre a Caixa e o Se-
brae, para fomentar o de-
senvolvimento econômico e 
auxiliar o surgimento e cres-
cimento de microempreen-
dedores e microempresas. 
Coordenador regional do Se-
brae na Baixada Fluminense 
I, Willians Dias ressalta a im-
portância da Acenil neste ce-
nário. “Com isso será possível 
ampliar o acesso deste bene-
fício aos associados”, frisou.

Para Fábio Dantas, geren-
te da agência da Caixa em 
Nilópolis, o convênio tem 
tudo para dar frutos. “Gra-
ças à parceria com a Acenil, 
a Caixa se faz mais presente 
na vida do empresário flumi-
nense”, disse ele, ao lado de 
Laureci de Araújo, também 
gerente do banco.

Interessados em obter 
ajuda podem buscar a Ace-
nil, através das redes so-
ciais ou pelo WhatsApp (21) 
97990-4400.

JUPY JUNIOR

jupy.junior@odia.com.br
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Sentença confirma 
liminar de 2019, que 
não foi cumprida pela 
instituição. O Correios 
precisa apresentar 
projeto arquitetônico

A 
Justiça Federal, por 
meio de ação civil 
pública do Ministé-
rio Público Federal 

(MPF), determinou que os 
Correios faça as adaptações 
necessárias para tornar a 
agência dos Correios do mu-
nicípio de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, livre 
de qualquer tipo de barrei-
ra e plenamente acessível às 
pessoas com deficiência.

A sentença confirma a li-
minar concedida a pedido 
do MPF em 2019, e que não 
foi cumprida, determinan-
do o prazo de 60 dias para 
que a empresa apresente 
projeto arquitetônico con-
tendo a situação atual da 
agência, bem como pro-
jeto correlato com todas 
as adaptações necessárias 
para suprimir as barreiras 
arquitetônicas que hoje 
impedem, dificultam ou, 
de qualquer forma, emba-
racem a acessibilidade de 
idosos, pessoas com qual-
quer tipo de deficiência ou 

dificuldade de locomoção. 
A decisão também estabe-
lece prazo de 180 dias para 
que as medidas previstas no 
projeto sejam executadas e 
condena os Correios ao pa-
gamento de R$ 20 mil por 
danos morais coletivos.

O juízo da 1ª Vara Federal 
de Duque de Caxias rejeitou 
o argumento dos Correios 
de que as adaptações seriam 
realizadas conforme termo 
de ajustamento de condu-
ta assinado com o MPF, em 
Brasília, que abarca a aces-

Justiça obriga Correios a realizar obras 
de acessibilidade na agência de Caxias

sibilidade em todas as agên-
cias do Brasil. 

No entanto, uma cláusula 
prevê que o TAC só teria efei-
to em relação às ações civis 
públicas já em curso se hou-
vesse acordo entre as partes, 
o que não foi o caso. Como o 

prazo estabelecido na ação 
em curso é menor do que o 
previsto no TAC, a decisão 
no Rio de Janeiro se impôs.

Desde 2014, o MPF busca 
uma solução para a falta de 
acessibilidade na agência, 
quando foi instaurado inqué-
rito civil público para acom-
panhar a questão. Em junho 
de 2015, o MPF solicitou in-
formações acerca do projeto 
de reforma e adequação da 
unidade. Em comunicado, 
a gerência anunciou que as 
inconformidades seriam 
sanadas por meio de obras 
no imóvel. Tais medidas, no 
entanto, não se concretiza-
ram. Em setembro de 2017, a 
empresa alegou dificuldades 
orçamentárias para realiza-
ção dessas reformas devido 
à crise econômica.

Em 2018, a empresa voltou 
a responder as solicitações 
do MPF, informando que a 
Administração Central dos 
Correios não teria aprovado 
a reforma. A demora em ado-
tar as medidas de acessibili-
dade, segundo o MPF, afeta o 
atendimento a pessoas com 
deficiência, idosos e um am-
plo conjunto de pessoas que 
necessitam do serviço postal. 
Por isso, em março de 2019 o 
MPF propôs a ação civil pú-
blica, cuja liminar foi deferi-
da em maio do mesmo ano, 
sem que a apresentação de 
um projeto tenha avançado.

Acordo assinado em Nilópolis beneficia empreendedores da região

DIA A DIA

Funcional tem objetivo de melhorar a condição física do participante

Campeonato 
Carioca de Futebol 
de Salão aconteceu 
em Campo Grande, 
no último  
fim de semana
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Baixada

A programação da mostra será aberta com 
a temática do empreendedorismo femini-
no realizado pelas as mulheres do quilombo, 
“Oficina de Culinária Africana”, às 10h, no 
Facebook, e no YouTube do Quilombo Quio-
lombá; às 16h, haverá a “Oficina de Bonecas 
Africanas”. O dia 21 é marcado pela preserva-
ção do patrimônio imaterial, bem como tam-
bém na disseminação da cultura afro através 
da abordagem tanto a questão teórica quanto 
a musicalidade dos cantos, além das expres-
sões corporais. A transmissão será aberta às 
10h com uma apresentação de capoeira; às 
16h, terá uma oficina de escultura de ferro e 
madeira; para encerrar, haverá uma apresen-
tação de “Jongo Quilombo Quilombá”.

Todas essas atividades propostas são um 
conjunto de ações culturais visando a preser-
vação da memória e empreendedorismo e a 
preservação do patrimônio imaterial, bem 
como também na disseminação da cultura 
afro. Além de levar dignidade e cidadania 
à população da área em torno do quilom-
bo, que desenvolve ações sociais e culturais 
envolvendo seus adeptos, simpatizantes e a 
comunidade local. Este projeto irá fortalecer 
as ações que foram suspensas desde 2020 em 
virtude da pandemia.

IGOR SILVA  |  igor.silva@odia.com.br

PRIMEIRA MOSTRA 
CULTURAL ON-LINE DO 
QUILOMBO QUILOMBÁ 

 N Dia 20, 10h :  
Oficina de Culinária Africana.

 N Dia 20, 16h:   
Oficina de Boneca Africana.

 N Dia 21, 10h :   
Apresentação de Capoeira

 N Dia 21, 16h :   
Oficina de Esculturas com Ferro e 
Madeira

 N Dia 21, 19h:   
Apresentação do Jongo Quilom-
bo Quilombá 

 N Transmissão por Facebook  
(@quilomboquilomba) e  
YouTube (Quilombo Quilomba) 

 N Programação gratuita

Mostra cultural on-line vai contar com temas importantes, como empreendedorismo  
feminino, culinária africana, entre outros. Evento acontece no próximo fim de semana

QUILOMBO QUILOMBÁ  
REALIZA PRIMEIRA MOSTRA  

CULTURAL ONLINE EM MAGÉ
 resgate dos valores e dissemina-
ção da cultura afro-brasileira faz 
do Ponto de Cultura Instituição 
Oni Lewa Njo – Quilombo Qui-
lombá, em Magé, uma referência 
na Baixada Fluminense na ma-
nutenção e preservação através 

de atividades e manifestações culturais tais 
como: música, dança, hábitos alimentares, 
artesanato e sua história danças, formas de 
organização social. Por causa da pandemia, a 
instituição criou a I Mostra Cultural Onli-
ne Quilombo Quilombá para marcar o Dia 
Internacional de Luta pela eliminação da 
discriminação racial com objetivo da preser-
vação da ancestralidade através do projeto.

“A ideia de realizar a Mostra surgiu da pos-
sibilidade de dar visibilidade ao potencial 
da cultura afro-brasileira através das ativi-
dades realizadas no Ponto de Cultura Ins-
tituição Oni Lewa Njo no estado do Rio de 
Janeiro. Será uma apresentação totalmente 
on-line, nos dias 20 e 21 de março, quando 
comemoramos o dia internacional de luta 
pela eliminação da discriminação racial”, 
afirmou o Babalorixá Paulo Jose de Ogúm.
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QUILOMBO QUILOMBÁ  
REALIZA PRIMEIRA MOSTRA  

CULTURAL ONLINE EM MAGÉ

Iniciativa ocorre nos dias  
20 e 21 de março para 

marcar o Dia Internacional 
da Luta pela eliminação  

da discriminação racial
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