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MEXENDO O CORPO

Áreas da Praça Seca foram revitalizadas. Com 
isso, moradores passaram a fazer atividades 

esportivas gratuitas nos locais. P. 2

AGÊNCIA O DIA

PAIS E ALUNOS DA CIDADE PODEM ESCOLHER O NOVO UNIFORME. P. 2

Apoio financeiro vem 

para atenuar os efeitos 

do cancelamento do 

Carnval deste ano

PORQUE O SAMBA 
NÃO PODE PARAR 

Agremiações e 
blocos de Carnaval 
vão receber auxílio 

do governo para 
continuar os 
trabalhos. P. 3
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Novo uniforme escolar em votação
Pais e alunos poderão que escolher uma entre três opções de camisa até sexta-feira

FOTOMONTAGEM / PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

A rede municipal de ensino tem três opções de blusas na eleição

Alunos da rede municipal 
vão poder escolher, pela pri-
meira vez na história, a nova 
camisa do uniforme esco-
lar. A Secretaria Municipal 
de Educação (SME) iniciou 
na última quarta-feira, um 
concurso onde pais e estu-
dantes terão três modelos di-
ferentes para votar. A eleição 
vai acontecer pelo aplicativo 
Rioeduca em Casa, dentro da 
aba “Outros”, onde haverá o 

banner (Vote no novo unifor-
me) com as opções.

A votação será encerra-
da na próxima sexta-feira. 
Os uniformes são gratuitos 
para os estudantes da rede 
municipal. Segundo o se-
cretário municipal de Edu-
cação, Renan Ferreirinha, a 
mudança é oportuna para 
todos, e nada melhor do que 
estudantes e pais votarem na 
escolha do uniforme.

Rio tem nova rodada do Auxílio Carioca
Artesãos foram incluídos no auxílio emergencial criado pela prefeitura e vão receber R$ 500

A Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento 
anunciou a inclusão de novos 
grupos no Auxílio Carioca. A 
nova etapa da iniciativa de 
apoio financeiro emergen-
cial para minimizar os efei-
tos das medidas sanitárias de 
enfrentamento da Covid-19 
inclui 1.087 novas famílias 
em situação de vulnerabili-
dade, que recebem R$ 200 
cada, e 822 artesãos de fei-
ras (Feirarte), que recebem 
R$ 500. O secretário Pedro 
Paulo já havia confirmado o 
pagamento de uma segunda 
parcela de R$ 500 aos ambu-
lantes de praia e a inclusão 
dos auxiliares, que recebem 
R$ 500 pela primeira vez.

O benefício está disponí-
vel desde a última quinta-
-feira, para quem recebe a 
segunda parcela e, a partir 
de hoje, para quem recebe 
a primeira. Para saber mais 
e checar quem tem direito à 
ajuda, basta acessar o por-
tal carioca.rio.

“Estamos trabalhando 
com afinco, com uma inicia-
tiva de transferência de ren-
da que seja simples, fácil de 
ser acessada e sem filas, para 
apoiar a população mais afe-
tada pelo agravamento da 
pandemia”, afirmou o Secre-
tário de Fazenda e Planeja-
mento, Pedro Paulo.

O Secretário de Cultura, 
Marcus Faustini, também 
comentou o auxílio. “Esta-
mos focados em mudar as 

estruturas da política cultu-
ral da cidade e também em 
apoiar quem mais precisa 
neste momento.”.

“Com trabalho e compro-
metimento vamos levar dig-
nidade a todas as pessoas 
em vulnerabilidade dessa 
cidade”, comentou a Secre-
tária de Assistência Social, 
Laura Carneiro.

O Auxílio Carioca é uma 
iniciativa da Prefeitura que 
envolve a Secretaria de Fazen-

da e Planejamento, Educação, 
Assistência Social, Ordem Pú-
blica e Cultura, em parceria 
com a Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro. O recebimen-
to do benefício não impede 
que o cidadão receba também 
o auxílio emergencial do go-
verno federal.

Para se cadastrar, o inte-
ressados deve acessar o site 
carioca.rio, clicar em ‘Au-
xílio Carioca’, e informar 
o CPF para verificar se está 
apto a receber. O cadastro 
será atualizado e a pessoa 
receberá um SMS de confir-
mação pelo celular. Assim, 
uma conta digital será au-
tomaticamente criada. Para 
desbloquear a conta, basta 
baixar o aplicativo ‘Super-
digital’. O primeiro saque 
na Rede 24 horas é gratuito, 
mas o cartão virtual pode ser 
usado como cartão de débito 
normalmente.

Para tirar dúvidas, entre 
em contato com a prefeitura 
pelo telefone 1746.

Medida da Secretaria do Meio Ambiente 
visa promover uma reflexão nos cariocas

Dia da Terra tem 
plantios simbólicos 

Diversas áreas da cidade receberam mudas de diversas espécies

Para promover uma refle-
xão sobre a importância do 
planeta e da luta em defesa 
do meio ambiente, a Fun-
dação Parques e Jardins, 
vinculada à Secretaria do 
Meio Ambiente, realizou 
plantios simbólicos nas 5 
APs da cidade, na última 
quinta-feira, data em que é 
celebrado o Dia Mundial da 
Terra. O locais foram esco-
lhidos em parceria com os 
coletivos de plantio urba-
no que, além de auxiliar a 
FPJ, realizaram ações indi-
viduais de conscientização.

Os plantios começaram 
na AP1, no Campo de San-
tana, às 9h. Durante o dia, 
também foram realizados 
plantios no Largo do Ma-
chado (AP2), no àcesso a 
Igreja da Penha (AP3), na 
Estrada de Jacarepaguá 
(AP4), Praça do Canhão, 
em Realengo, (AP5). Em 
todos os locais foram dis-

tribuídas mudas de boldo do 
Chile, capim santo, citronela, 
cebolinha e maracujá. Todas 
as ações foram transmitidas 
ao vivo pelos perfis da FPJ no 
Facebook e no Instagram.

A Fundação Parques e 
Jardins também está convi-
dando seus parceiros e segui-
dores nas redes sociais para 
celebrarem a data em ações 
individuais, que serão trans-
mitidas pela Internet ao lon-
go do dia. De acordo com a 
coordenadora do evento 
pela FPJ, Jane Paulino, serão 
apresentadas atividades de 
pintura, música, poesia, re-
ciclagem e ‘Silvoterapia’, que 
é a arte de abraçar árvores.

“O importante é estarmos 
conectados para juntos cele-
brarmos o lugar em que vive-
mos, sensibilizando o maior 
número possível de pessoas 
sobre a importância da con-
servação do nosso planeta”, 
destaca a coordenadora.

Atividades esportivas gratuitas
Áreas da Praça Seca foram reformuladas, incentivando a prática de exercícios físicos ao ar livre

FOTOS PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

Áreas de lazer foram 
reformuladas. Com isso, são 

oferecidas aulas gratuitas 
para os moradores

A 
Prefeitura, por meio 
da Subprefeitura 
de Jacarepaguá e 
da Gestão Executi-

va Local Jacarepaguá 2, vai 
estimular a prática de exer-
cícios ao ar livre, oferecen-
do várias modalidades na 
Praça Barão da Taquara, na 
Praça Seca. Desde a última 
quinta-feira, foram realiza-
dos treino funcional, futsal 
e jiu-jitsu. O espaço tam-
bém terá aulas de zumba.

“Atividades físicas fa-
zem bem ao corpo e à men-
te, e nesses tempos difíceis 
de pandemia, incentivar a 
prática de exercícios é fun-
damental para melhorar a 
qualidade de vida dos mora-
dores”, destaca a subprefeita 
Talita Galhardo.

As aulas começaram na 
quinta, com treino funcio-
nal, das 7h às 8h; futsal, das 
17h às 18h30; e jiu-jitsu, das 
19h às 21h. As inscrições e as 
aulas são gratuitas, abertas 
a todos os moradores da re-
gião e contam com um pro-
fissional capacitado. Em dias 
de chuva, as atividades são 
suspensas. Para fazer a ins-
crição, basta comparecer à 
Praça Seca, no dia e horário 
da atividade pretendida.

Confira as atividades e 
horários: Zumba (segundas 
e sextas-feiras, das 9h20 às 
10h20 e das 17h às 18h); trei-
no Funcional (segundas e 
quartas, das 7h às 8h e das 
8h às 9h; e terças e quintas, 

das 7h às 8h); Futsal (terças 
e quintas, das 17h às 18h30); 
e Jiu-Jitsu (terças e quintas, 
das 19h às 21h).

OUTROS LOCAIS

A revitalização do Parque 
Pinto Teles, também na área 
da Praça Seca, recuperou o 
espaço e permite a prática 
de exercícios com mais se-
gurança. As quadras polies-
portivas e os equipamentos 
de ginástica ainda estão 
sendo recuperados, mas os 

primeiros serviços de lim-
peza já permitem que adul-
tos, jovens e crianças, pos-
sam desfrutar de atividades 
ao ar livre. No último final 
de semana foram realizadas 
práticas de ioga, capoeira, 
jogos de futebol e vôlei, de 
acordo com as permissões 
para a prática de atividades 
físicas coletivas e mantendo 
as regras de distanciamento.

Outro espaço para exercí-
cios e outras atividades é o 
Bosque da Freguesia. O lo-

cal permite a prática de ioga, 
capoeira, tai-chi-chuan, tem 
pista para caminhadas e 
corridas e um campo de fu-
tebol. Os interessados em 
jogar bola devem procurar 
a administração de terça a 
domingo, das 6h às 17h, para 
solicitar autorização para 
uso do campo. Segunda-fei-
ra é dia de manutenção e o 
Parque Natural do Bosque da 
Freguesia fica fechado.

A pedido da subprefeita 
de Jacarepaguá, a Comlurb 

Atividades físicas 
fazem bem ao corpo 
e à mente, e nesses 
tempos difíceis de 
pandemia, incentivar 
a prática de exercícios 
é fundamental”

TALITA GALHARDO, 
Subprefeita

tem feito a manutenção, 
limpeza e conserto do mobi-
liário urbano das pracinhas 
de bairro. Nos primeiros 
100 dias foram revitaliza-
das 18 pracinhas, entre elas 
a Praça Aluísio Magalhães, 
no Teixeiras, Praça Candi-
do da Silva Mendes, na Ta-
quara, Praça do Pinheiro, 
em Rio das Pedras, Praça 
da Goianinha, na Curicica, 
Praça Boré, na Vila Valquei-
re e Praça MacGregor, na 
Freguesia, entre outras.

Secretaria de Fazenda e Planejamento incluiu novos grupos no auxílio
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Investimento de R$ 4 
milhões para escolas 

de samba e blocos
Objetivo é atenuar os efeitos do cancelamento do Carnaval. Dinheiro 
deve ser usado para pagar funcionários e realizar eventos virtuais

REGINALDO PIMENTA

A 
Secretaria de Es-
tado de Cultura e 
Economia Criativa 
do Rio de Janei-

ro (Secec) vai destinar R$ 
4 milhões para escolas de 
samba e blocos do estado. A 
medida serve para atenuar 
os efeitos do cancelamento 
do Carnaval deste ano. Fo-
ram publicados, na última 
quinta-feira, dois editais de 
premiação para projetos de 
apresentações com trans-
missão pela internet, com 
o objetivo de fomentar essa 
atividade cultural, estimu-
lar a cadeia produtiva do se-
tor e gerar renda para pro-
fissionais da área. O período 
de inscrições começa hoje e 
dura 30 dias.

“Esses editais chegam 
para dar uma ajuda extra 
para escolas de samba, blo-
cos e todos os profissionais 
que vivem o Carnaval. Infe-
lizmente, a pandemia da Co-
vid-19 nos impediu de reali-
zar o Carnaval mais famoso 
do mundo. Esse momento é 
de apoiar a arte, a cultura e 
toda a cadeia produtiva que 
não conseguiu trabalhar em 
um momento tão difícil”, dis-
se o governador em exercí-
cio, Cláudio Castro.

Por conta da situação sa-
nitária, o Carnaval de rua 
e os desfiles das escolas de 
samba tiveram que ser can-
celados este ano em todo o 
estado. A necessidade de 
evitar aglomerações e salvar 
vidas acarretou prejuízos 
para diversos trabalhadores, 
como ritmistas, cantores, 
passistas, aderecistas, entre 
outros, além de ter deixado 
foliões sem sua maior festa 
popular. A nova iniciativa, 
que deve contemplar 104 
projetos, procura reduzir 
essa perda e contribuir para 
os preparativos para o Car-
naval de 2022.

As escolas de samba do 
Grupo Especial, vinculadas 
à Liesa, terão direito a R$ 
150 mil cada uma e podem, 
a partir do pagamento, rea-
lizar a escolha dos sambas-
-enredo e outros eventos 
virtuais. As agremiações 

filiadas à Lierj podem ser 
premiadas com R$ 40 mil, 
enquanto a verba para as es-
colas filiadas a outras ligas, 
incluindo escolas mirins, é 
de R$ 20 mil para cada uma.

O auxílio para os blocos 
está previsto num segundo 
edital e só podem participar 
os que são vinculados a fede-
rações ou associações. Enti-
dades que representem dez 
ou mais agremiações podem 
ser premiadas com R$ 100 
mil. O valor para quem reúne 
entre cinco e nove blocos é 
de R$ 50 mil. Já as entidades 
com até quatro blocos têm 
direito a R$ 25 mil pelo edi-
tal. Pelas regras de distribui-
ção das vagas do edital, 60% 
dos prêmios vão para orga-
nizações do Interior e 40% 
para a capital.

Um dos principais crité-
rios para ser contemplado 
nos editais é que os concor-
rentes não tenham recebi-
do verba da Secretaria nos 
últimos 12 meses, incluindo 
os editais da Lei Aldir Blanc. 
Outro quesito importante é 
comprovar a realização de 
desfiles em 2020. Também é 
imprescindível estar adim-
plente com a Secretaria e ter 
CNPJ registrado há pelo me-
nos dois anos. Para concor-
rer, a entidade carnavalesca 
precisa acessar o sistema De-
senvolve Cultura, disponível 
no site da Secretaria (www.
cultura.rj.gov.br).

“O Carnaval tem uma im-
portância cultural enorme 
para o estado. Todos sabe-
mos o quanto as pessoas fi-
caram tristes sem os desfiles. 
As apresentações vão ajudar 
as pessoas a matar um pou-
co a saudade da folia. É hora 
de vestir a camisa da escola 
ou do bloco e reviver a emo-
ção da quadra, da pracinha 
ou da rua, mesmo assistindo 
pela internet”, afirma a se-
cretária Danielle Barros.

Para garantir que profis-
sionais da cadeia produtiva 
do Carnaval sejam beneficia-
dos com a medida, os editais 
exigem que pelo menos 25% 
sejam destinados ao paga-
mento de pessoal.

FOTOS AGÊNCIA O DIA

Medida é uma iniciativa da 

Secretaria de Estado de Cultura 

e Economia Criativa do Rio de 

Janeiro (Secec)

REGINALDO PIMENTA
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