
MARICÁ TERÁ A MAIOR
ESCOLA PÚBLICA DO ESTADO

As obras estão em fase final e o Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) abrirá
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Zeidan e Gadelha
discutem feminicídio

O Feminicídio foi tema de um
debate realizado no sábado,
25 de setembro entre a
deputada estadual Zeidan
(PT), o médico Dimas
Gadelha, a psicóloga
Mariantonia Graça e a
psicanalista Fabiana Alcântara.
Zeidan foi relatora da CPI do
feminicídio na Assembleia
Legislativa e ressaltou o
aumento da violência contra a
mulher ao longo da pandemia.
O primeiro decreto para
combater a propagação do
coronavírus no estado do Rio
de Janeiro foi baixado em 13
de março de 2020. Desse dia
até o final do ano, foram 293
dias em que o estado teve
algum nível de isolamento
social. Nesse período, mais de
73 mil mulheres foram vítimas
de algum tipo de violência no
estado “, afirmou Zeidan.
Já o médico Dimas Gadelha
colocou a importância das
políticas públicas para garantir

igualdade de direitos.
“De cada quatro mulheres, uma
já sofreu violência e isso precisa
ser combatido com as políticas
em todos os níveis de poderes. A
participação e o empoderamento
das mulheres, assim como a
qualificação dos serviços e dos
profissionais podem nos ajudar a
mudar esse cenário”

ÔNIBUS ELÉTRICO É UMA REALIDADE EM NITERÓI

O coletivo está em fase de
testes nas ruas da cidade.
Página 4
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Uma ação da
Prefeitura de Nova
Iguaçu interditou duas
empresas que
recebiam resíduos
sólidos de forma
irregular no Cacuia,
em Morro Agudo.
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Setembro chegou com
bons ventos ao
Aeroporto
Internacional de Cabo
Frio! Desde o início do
mês, volta a receber
cinco frequências
semanais de voos de
passageiros da Azul.

Página 6

Subtenente do Corpo de Bombeiros Davi Lopes cria instrumentos
musicais com madeiras dos restos do incêndio do Museu Nacional.
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GASOLINA
NO RIO É
A MAIS
CARA DE TODAS
AS CAPITAIS
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Gasolina do Rio é a mais cara das capitais

O preço do litro da gasolina
no País subiu 2,17% na
primeira
quinzena de setembro 
na comparação com agosto,
chegando a um valor médio
no País de R$ 6,290. 
Após um ano e quatro meses

A cerimônia ocorreu no Palácio Guanabara, onde a Petrobras
também assinou protocolos de intenções com o governo do
estado e a prefeitura de Itaboraí para explorar o potencial da
infraestrutura do antigo Comperj e fomentar o
desenvolvimento econômico da região.
No local está sendo implantada a Unidade de Processamento
do Gás Natural - UPGN do GasLub, que deve entrar em
operação no primeiro semestre de 2022.

Firjan e Petrobras
viabilizam complexo

industrial no Polo GasLub
A Firjan e a Petrobras assinaram um protocolo de intenções
para realização de ações e estudos para a implantação de um
complexo industrial no Polo GasLub, em Itaboraí, no Leste
Fluminense.

Procura do consumidor por
crédito cai 0,2% em agosto, revela

Serasa Experian 
Sensação de incerteza do consumidor afeta a demanda

pelo recurso financeiro; quedas foram
registradas em quase todas as faixas de renda

O Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito da Serasa Experian revelou que a busca
pelo recurso financeiro teve leve queda de 0,2% no comparativo entre agosto deste ano e o
mês anterior, que registrou altas expressivas. Todas as faixas de renda mensal marcaram
baixa, exceto a das pessoas que recebem de R$ 500 a 1.000, ainda assim, essas revelaram
crescimento de apenas 0,3%. Confira os dados na íntegra na tabela e gráfico abaixo:

De acordo com o economista da Serasa
Experian, Luiz Rabi, essa oscilação do índice
não caracteriza uma reversão de tendência na
expansão da procura por crédito que vinha
ocorrendo até então. Contudo “o reflexo da
inflação, que vem encarecendo a vida dos
consumidores, gera um sentimento de
incerteza momentâneo que afeta a decisão
das pessoas na hora da tomada de crédito.
Além disso, os níveis de desemprego no país
seguem altos, o que contribui para essa
insegurança financeira e deixa a população
menos disposta para adquirir novas dívidas

que não sejam essenciais”.A análise das
regiões brasileiras aponta aumento apenas
para o Sul (2,1%) e Centro Oeste (0,4%).
Sobre as baixas, por ordem decrescente estão:
Nordeste (-0,3%), Sudeste (-0,5%) e  Norte
(-3,3%). Análise AnualNa comparação entre
agosto de 2021 e o mesmo período do ano
anterior houve aumento de 24,5% na busca
por crédito, com destaque para os
consumidores que recebem até R$ 500 por
mês (35,5%). Todas as regiões brasileiras
tiveram crescimento, sendo que o mais
expressivo ficou com o Nordeste (36,2%).

‘Pra Cima Terê’:
Teresópolis fica em 1º lugar
no ranking de economia da

Urban Systems 
O município de Teresópolis se destaca na 1ª colocação no
Ranking Connected Smart Cities 2021, no eixo Economia,
entre as cidades com população entre 100 mil e 500 mil
habitantes. O estudo avalia as cidades mais inteligentes e
conectadas do Brasil.
No Ranking Geral do estado
do Rio de Janeiro, a cidade
figura em 2º lugar, ficando à
frente do município do Rio
de Janeiro e atrás apenas de
Niterói. Já no ranking de
Empreendedorismo,
Teresópolis ocupa a 4ª
posição entre as cidades com
população entre 100 mil e
500 mil habitantes e a 7ª do Ranking Geral do Estado.Nos
dois eixos, de Economia e de Empreendedorismo,
Teresópolis ficou entre as 100 melhores cidades, figurando
entre os municípios do interior do estado do Rio de Janeiro
melhor posicionado no ranking de economia.O levantamento
é feito pela empresa de consultoria Urban Systems, em
parceria com a Necta, e mapeia os 677 municípios brasileiros
com mais de 50 mil habitantes para apontar as cidades com
maior potencial de desenvolvimento do país. A edição 2021
do estudo conta com 75 indicadores, que atestam serviços
inteligentes nas cidades.”Em 2019, Teresópolis foi citada
pela primeira vez no ranking das 100 melhores cidades para
fazer negócios, realizado pela Urban Systems, e volta a
figurar com mais destaque em 2021. Isso mostra que nossa
gestão vem realizando um trabalho sério e comprometido
com o ‘Pra Cima Terê’, programa que lançamos em 2020
com um pacote de estratégias para incentivar o
desenvolvimento do município, com a desburocratização de
procedimentos para fortalecer as empresas e impulsionar o
ambiente de negócios visando à geração de emprego e
renda”, avaliou o prefeito Vinicius Claussen.   

de altas consecutivas, o valor
do combustível
acumula elevação de 56,86%
desde maio do ano passado.
Rio de Janeiro (R$ 6,639)
e Brasília (R$ 6,584) foram
as capitais que
apresentaram maiores preços na

primeira quinzena de
setembro. 
As informações constam
em
levantamento exclusivo feito
pela ValeCard, empresa
especializada em soluções
de gestão de frotas. 



Após 3 anos e alguns meses de
obras, o Campus de Educação
Pública Transformadora (CEPT)
entra na fase final para receber
os estudantes de Maricá no
início de 2022. O CEPT ocupa
uma área construída de
19.855,70m² na Avenida Jardel
Filho (antiga Avenida 2) com a
Rua 53, no bairro Jardim
Atlântico, distrito de Itaipuaçu.
O custo total é de R$ 44
milhões, 100% dos cofres do
município.
“A obra estará concluída em
janeiro do ano que vem e será a
maior escola pública do Estado
do Rio de Janeiro. Estamos em
fase final dos trabalhos que
geram cerca de 150 empregoAs.
São 62 salas de aula, 14 salas
de multiusAo, 6 laboratórios, 6
banheiros coletivos, 14
banheiros internos, 2 quadras
poliesportivas, planetário,
centro de gastronomia, horta
comunitária e refeitório com
capacidade para 420 pessoas. A
geração de empregos ficará a
cargo da Secretaria de Educação
do município”, disse ao
GBNEWS, Renato Machado,
presidente da autarquia

CEPT ocupa uma quadra do Jardim Atlântico (foto Ascom/Somar) Renato Machado recebeu o GBNEWS no canteiro de obras (foto Agência GBNEWS)

Janeiro de 2022 é logo ali
Campus de Educação em Itaipuaçu receberá 4 mil alunos

responsável por todas as obras
da cidade (SOMAR). Ele
acompanhava a instalação dos
mastros, um de 60m e dois de
55m, onde serão hasteadas as
bandeiras do Brasil, do Estado
do Rio e de Maricá.
Em julho de 2018, o prefeito
Fabiano Horta (PT), deu o
pontapé inicial nas obras. Ele
percorreu as instalações do
CEPT com Renato Machado no
último dia 24 de setembro.
Para Renato Machado a
estrutura é um marco na
história da cidade por avançar
no conceito de qualificação de
escola profissionalizante.
“Nós vamos dar condições para
que muitas famílias possam
deixar seus filhos em um lugar
seguro e saber que no final da
tarde eles vão estar alimentados,
vão estar com professores
capacitados e fazendo
atividades esportivas.
Eu acho que isso é um avanço
para a cidade e espero que
possamos levar esse
exemplo para o país”, disse
Renato Machado relembrando
suas declarações em julho de
2018.Primeiro mastro sendo erguido que ostentará a bandeira nacional (foto Agência GBNEWS)

Primeiro mastro sendo erguido que ostentará a bandeira nacional (foto Agência GBNEWS) Tudo começou aqui em julho em 27 de julho de 2018
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Niterói inicia teste com ônibus
elétrico nas linhas municipais
A Prefeitura de Niterói
iniciou no dia 20 de
setembro, uma fase de testes
operacionais com um ônibus
elétrico modelo Caio
Millenium, cedido pelo
fabricante. O veículo será
usado nos próximos 60 dias
pelos dois consórcios
rodoviários da cidade para
uma avaliação mais profunda
do uso da tecnologia no dia a
dia. O ônibus já estará em
circulação na linha 49.
Niterói pretende lançar no
primeiro semestre do ano que
vem uma licitação para
compra inicial de 40 ônibus
elétricos, o que corresponde
a 5% da frota atual de ônibus
da cidade, ampliando depois
para 10% o uso dos elétricos.
O prefeito Axel Grael (PDT),
acompanhado dos secretários
municipais de Urbanismo e
Mobilidade, Renato
Barandier,  do Clima,
Luciano Paez, e do
presidente da NitTrans,
Gilson Souza, participou de
uma primeira viagem do
ônibus pelo trajeto do
corredor da TransOceânica,
partindo da estação de
Charitas.
O prefeito falou que a
adoção dos ônibus elétricos
no transporte de passageiros
vai reduzir a emissão de
gases do efeito estufa e que a
prefeitura pretende testar
veículos semelhantes de
outros fabricantes para ver
qual deles se adapta melhor
ao uso nos itinerários da
cidade.

O ônibus elétrico está em teste pelas ruas de Niterói (foto Luciana Carneiro)

“Estamos testando as
diferentes tecnologias para
termos certeza de que a
autonomia e os parâmetros
técnicos, que são anunciados
pelos fabricantes, são os
adequados para Niterói. O
ônibus elétrico é uma
solução muito mais
sustentável que os ônibus a
diesel, com zero emissão de
gases na atmosfera, e uma
solução que tem a ver com o
nosso compromisso
climático para Niterói”, disse
Axel Grael.
Especificações – O veículo
em teste possui autonomia
para 250 quilômetros, com
até 4 horas para recarga das
baterias, possui ar-
condicionado, carregadores
de celular e tem o piso baixo,
com acesso mais fácil para
os passageiros. A capacidade
é de 80 passageiros, sendo
26 sentados e 54 em pé.

Veículos do tipo do modelo
testado têm vida útil de 16
anos, com uma troca de
baterias prevista para quando
chegar aos 8 anos de uso.
O ônibus chegou a Niterói na
madrugada do dia 16 de
setembro vindo da fábrica
São Paulo. Nos dois dias
seguintes, 20 motoristas
foram treinados por técnicos
do fabricante. Foram
selecionados 12 deles. Seis
vão se revezar na condução
dos ônibus nos próximos 30
dias e seis poderão entrar na
escala para substituir os
colegas. O coletivo circula
nas linhas 49, 61 e 62 nos
primeiros 30 dias. Daqui a
um mês, o ônibus passará a
ser testado nas linhas
Oceânica 1, 46, 48 e 33.
Para o usuário, o preço da
passagem tem o mesmo valor
modal cobrado pela
passagem, R$ 4,05. 

Prefeitura de Nova Iguaçu
interdita empresas por recebimento
irregular de resíduos sólidos

Fiscalização flagrou crimes ambientais em duas empresas (foto Renato Fonseca)

Uma ação da Prefeitura de
Nova Iguaçu interditou duas
empresas que recebiam
resíduos sólidos de forma
irregular no Cacuia, em
Morro Agudo. Diretores das
duas empresas foram
conduzidos por agentes da
Guarda Ambiental até a
58ªDP (Posse) para prestar
depoimento. A fiscalização
teve a participação das
secretarias de Meio
Ambiente e Governo, com
agentes da Ordem Urbana,
da Empresa Municipal de
Limpeza Urbana, além de
policiais militares do
Programa Estadual de
Integração na Segurança
(Proeis).
“Havia uma denúncia de
descarte irregular de resíduo
e, ao chegar ao local,
constatamos que a empresa
não está licenciada para
receber esse material,
configurando crime
ambiental. Aqui encontramos
pneus, lixo orgânico e
domiciliar. Localizamos um
segundo local, que está
licenciado, mas com
derrubada de árvores. São
duas empresas, com
proprietários diferentes, mas
com uma conexão entre
elas”, afirmou o secretário de
Meio Ambiente, Fernando
Cid.
Numa das empresas, estavam
catadores de lixo que foram
cadastrados e atendidos pela

Secretaria de Assistência
Social de Nova Iguaçu. Serão
feitos estudos para medir o
impacto do dano ambiental e
as empresas terão que arcar
com a reparação. Durante a
ação, a Guarda Ambiental
usou um drone para fazer o
mapeamento do local e
registrou toda a operação.

Vale ressaltar que a
Prefeitura de Nova Iguaçu só
despeja material de resíduos
na Central de
Tratamento de Resíduos
(CTR) de Adrianópolis,
que gera energia
elétrica a partir do biogás
produzido pela
decomposição do lixo.
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Maira de Jaime é a nova prefeita de Silva Jardim

Nilson José (DEM) é o
novo prefeito de Santa
Maria Madalena. Foi
eleito com 50,82% dos
votos (3.527). Em Silva
Jardim, quem venceu a
eleição suplementar no
dia 12 de setembro foi
Maira de Jaime
(PROS) com 37,99%
dos votos (5.273). O
presidente do TSE,
ministro Luís Roberto
Barroso acompanhou
a auditoria de votação
eletrônica (teste de
integridade) dos pleitos
suplementares na
sede do TRE-RJ, que
foi transmitida pela
primeira vez ao vivo no
YouTube.

Encostado
O vice-prefeito do Rio, Lauro Caldeira (PL) perdeu a
Secretaria Municipal de Habitação. Caldeira não tem
voto (não conseguiu eleger a irmã vereadora), mas está
no partido do governador Cláudio Castro que vai
disputar a reeleição. Como o prefeito Eduardo Paes
(PSD) indicará candidato ao governo do Estado, colocou
rédea curta no vice.

Encostado II
Podem até querer desmentir, mas quem também está de
bola mucha é o vice-prefeito de Itaboraí, Lourival Casula
(PT). O prefeito Marcelo Delaroli é do PL e é claro vai
apoiar o governador. Já o vice está no partido que pode
lançar candidato próprio ou apoiar alguém do PDT,
PSOL ou PSB ao governo do estado.

Vergonha
Estadão, em editorial, diz que Bolsonaro envergonha o
Brasil e não sabe a diferença entre discursar na ONU e
falar no cercadinho do Alvorada. O presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) deixou os Estados Unidos com
fama de Pinochio ao falar na ONU que o Brasil vai bem
obrigado na saúde, na democracia, na economia. Na
mentira então nem se fala.

Após longa ausência
no cenário político, Dr.
Fernando Medeiros,
retorna como
presidente municipal
do Partido da
Democracia Cristã -
DC (antigo PSDC).
Além de presidente do
partido em São
Gonçalo, faz parte da
executiva nacional do
DC. O pastor Helvio
Costa de Oliveira
Twelles é o vice-
presidente de
Medeiros.

Fernando Medeiros,  deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e
Pastor Helvio Costa de Oliveira Telles

Foto/Divulgação

MARAEY vai plantar 2.500 árvores de
espécies nativas de restinga ao longo de

23 km viários do empreendimento
Foto: Divulgação/Maraey

Por Amanda Barros

Restinga de Maricá terá vegetação nativa garantida
David Galipienzo tem compromisso com o meio ambiente

Ação fará parte da primeira
fase de desenvolvimento do
projeto e privilegiará o
ecossistema da região

MARAEY, principal
empreendimento turístico-
imobiliário sustentável que
será construído em Maricá,
confirmou que serão
plantadas 2.500 árvores de
espécies nativas de restinga
em seu projeto de paisagismo
e urbanização ao longo de 23
km viários do
empreendimento. A ação fará
parte da primeira fase do
projeto. Para a seleção dessas
espécies vegetativas, os
executivos de MARAEY
contrataram o EVY
HANNES arquitetura da
paisagem, um escritório
especializado em projetos de
paisagismo e planejamento
ambiental, que desenvolveu

um estudo criterioso,
apoiado por uma bibliografia
técnica consolidada e por
pesquisas acadêmicas.

“Essas espécies arbóreas são
características importantes
do ecossistema de restinga.
Privilegiar a vegetação nativa
reforça o nosso compromisso
com o meio ambiente e com

a APA de Maricá”, afirma
David Galipienzo, diretor
executivo do
empreendimento.

MARAEY, que já conta com
selos de reconhecimento
mundial como BIOSPHERE
e pré-certificação Sustainable
SITES Initiative GOLD,
prevê, já na primeira fase do

projeto, a criação da segunda
maior Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN)
de restinga do Estado do Rio
e a quinta maior do Brasil,
além da instalação de um

centro de pesquisas
ambientais que conta com o
apoio de instituições
acadêmicas como UFRJ,
UFF, UFRRJ, UFES e
FURG.
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*Niland Carneiro é jornalista e publicitário, atuou nas Rádios Globo e AM O Dia, além dos jornais O Globo, O Povo e A Notícia. Trabalhou
em algumas agências de publicidade como Redator e é Diretor do Sindicato dos Publicitários do Estado do Rio.

Centenário de Garrincha
tem que ser comemorado
Há cerca de 10 anos escrevia eu que os tempos do
esporte das multidões eram outros, citando o habilidoso
jogador Garrincha, a maior figura do saudoso futebol
arte, que cedeu espaço para a burocrática técnica
aliada à força. Fui buscar o tema porque no próximo 28
de outubro, se vivo fosse, “Seu Mané”, o maior artista
do futebol mundial de todos os tempos, estaria fazendo
100 anos. Infelizmente, desde 20 de janeiro de 1983 –
dia do Padroeiro da cidade em que viveu, dividindo-a
com Pau Grande, sua terra natal - ele já não está
fisicamente mais entre nós, mas permanece na
memória.

Era quase impossível marcar o fenomenal e inesquecível Garrincha
(foto Internet) 

Palhaçada
No entanto, esta legendária figura será lembrada por
toda a vida daqueles que presenciaram sua divertida,
excêntrica e diferenciada habilidade nos campos dos
estádios mundo afora. Para “Mané”, os espaços das
várzeas ou das agora monumentais arenas eram como
se fossem lonas de circo. Ali, ele transformava seus
marcadores em pobres palhaços, daqueles que ate hoje
provocam gargalhadas nas plateias, quando falham
tentando uma ação qualquer. Daquelas que,
propositalmente, não dão certo.

Fenômeno
Simultaneamente, esse mesmo público não poupava
aplausos para o sempre protagonista Garrincha, que
de forma repetida desenvolvia  seu repertório,
escapando dos adversários sem ser molestado.
Fenomenal, chegou a provocar análises científicas
sobre seu comportamento com a bola nos pés. Na
Copa de 1958, os estudos dos soviéticos para
neutralizá-lo não resultaram em nada. Logo no início,
menos de um minuto de partida, Garrincha havia
infernizado a zaga. Numa das jogadas, deixou três
grandalhões estatelados, com as respectivas bundas
no chão.  

Imbatível
O trio foi identificado como Kuznetzov, Voinov e
Krijvesk. Mas, assim como franceses, espanhóis,
ingleses, alemães e italianos que tentaram pará-lo,

todos viraram “João”.
Sim, era desse modo
que Garrincha, o “Anjo
das Pernas Tortas”, na
sua inocência, nominava
aqueles que perdiam o
rumo dentro do
gramado, vítimas dos
seus mágicos e
impagáveis dribles.
Pontapés, tentativa de
agarrão pela camisa ou
pelo folgado calção,
tudo era inútil. Os que
aparecessem em sua
frente perdiam tempo e
corriam risco de virar
chacota.

Saudades
Enfim Manoel Francisco
dos Santos, nosso
Garrincha, deixou e vai
deixar sua marca para
gerações de brasileiros,
como a figura mais
marcante de uma
simbólica época.
Iluminado pelos deuses
do futebol, jogou 60
partidas pela Seleção
Brasileira, perdendo
apenas uma e ganhando
duas Copas. Viveu
venerado como rei,
morreu pobre, mas rico
de admiradores. Não há
como esquecer a
carismática e festejada
figura humana que se
imortalizou como “A
Alegria do Povo”. 

Aeroporto de Cabo Frio volta a
receber cinco frequências
semanais de voos da Azul

Por Gracie Croce

Foto: Divulgação

Tradicional rota Belo Horizonte (Confins) x Cabo Frio tem datas previstas até
março de 2022

A Costa do Sol vai ganhar
mais um atrativo turístico no
próximo verão. Os turistas
vão poder conhecer as Dunas
do Peró a pé, de bugre ou de
quadriciclo usando circuitos
demarcados e independentes
para não degradar as áreas de
preservação permanente.
O anúncio foi feito pelo
secretário de Turismo de
Cabo Frio, Carlos Cunha,
durante encontro com os
Amigos do Peró. O
município pediu licença
ambiental ao INEA (as dunas
estão na Área de Proteção
Ambiental do Pau-Brasil) e
só poderão operar no local
veículos previamente
cadastrados na Prefeitura de
Cabo Frio.
Carlos Cunha também
informou que até novembro
fica pronto o segundo trecho

Setembro chegou com bons
ventos ao Aeroporto
Internacional de Cabo Frio!
Desde o início do mês, o
destino volta a receber cinco
frequências semanais de
voos de passageiros da Azul.
A rota operada é a tradicional
Belo Horizonte (Confins) x
Cabo Frio.
Até o mês de março de 2022,
os voos acontecem de quinta
a segunda-feira em aeronaves
AT72, com capacidade para
70 passageiros. O incremento
da frequência é uma ótima
notícia para o destino,
levando em conta os feriados
de outubro e novembro e a
proximidade do verão.

Sobre o Aeroporto de Cabo
Frio

Uma das portas de entrada
para as belezas de Cabo Frio
e toda a Costa do Sol, o
Aeroporto Internacional de
Cabo Frio (Cabo Frio
Airport) foi inaugurado em
1997 e ampliado em 2001.
Hoje, recebe voos comerciais
de passageiros das empresas
Azul e Gol, voos comerciais
de carga da Latam, voos

internacionais fretados de
passageiros e carga, além de
aviação geral (voos
particulares) e offshore (voos
de helicópteros para as
plataformas de petróleo).
O aeroporto de Cabo Frio é o
primeiro aeroporto público
com gestão privada no
Brasil, e está habilitado a
operar grandes aeronaves

cargueiras e de passageiros,
com capacidade de
movimentação de 570 mil
passageiros por ano.
A localização do aeroporto é
estratégica não só para a
atividade turística na Costa
do Sol, mas também para o
desembarque de insumos e
implementos para a indústria
de óleo e gás.

Dunas do Peró serão
abertas ao turismo

da Trans Cabo Frio, no
trecho entre a Ogiva (Porto
Veleiro) e o Morro do Vigia,
no Peró. No total, o circuito
de caminhada terá 53
quilômetros, de Arraial do
Cabo até Barra de São João
(Casimiro de Abreu). O
Pontal do Peró também está
ganhando uma trilha
sensorial.
Ainda neste ano, garantiu
Carlos Cunha, a Praia do
Peró (única do interior
fluminense que tem a
Bandeira Azul – selo
internacional de qualidade
ambiental) terá o Centro de
Informações Turísticas, que
também servirá de apoio para
as equipes da Bandeira Azul,
Guarda Municipal, Guarda
Marítima e Posturas. No
verão, o Peró terá uma Arena
de esportes.

As Dunas do Peró terão circuito para pedestres, bugres e quadriciclos (foto de
Henrique Nascimento)



Robson
Aldir

GENTE
DO SAMBA

Nova atração da TV
mobiliza o carnaval

 Luís Roberto será o apresentador das disputas dos sambas enredos
Com o avanço da vacinação contra a covid-
19 no Brasil e no mundo, provocando a
queda consistente dos números apavorantes
desta doença, a realização do carnaval 2022
vai se tornando uma possibilidade cada vez
mais real. Os preparativos para o grande
evento estão a pleno vapor e os envolvidos
na produção cada vez mais atuantes. Depois
de um hiato tão marcante na realização do
carnaval, claro, o retorno não será opaco,
nem sequer tímido. As escolas de samba
têm por vocação a apoteose, já diziam
Oscar Niemayer e Darcy Ribeiro, e o retorno
da festa fará jus a esta característica.
Uma das novidades está sendo apresentada
agora ao grande público. Numa boa sacada
dos atuais gestores da LIESA (Liga das
Escolas de Samba) e da direção artística da
TV Globo, a emissora está produzindo e
veiculando no canal aberto as disputas de
samba enredo que sempre mobilizaram as
agremiações no início das temporadas.
Serão cinco programas que vão ao ar,
sempre aos sábados à noite, entre os meses
de outubro e novembro, tendo a
apresentação do narrador esportivo Luís
Roberto de Múcio (foto). O modelo do novo
programa foi desenvolvido pela empresa
que criou vários reality shows por todo o

planeta, inclusive o Big Brother, a produtora
holandesa de conteúdo Endemol. A direção
artística da TV não revelou o modelo do
novo programa, há quem acredite que será
em formato de reality competitivo,
especialidade dos criadores holandeses,
porém a expectativa em cima da nova
atração é grande e pode render um
crescimento importante no poder de
atratividade das escolas de samba,
abaladas pela forte crise dos últimos quatro
anos. O primeiro reflexo positivo já
aconteceu. Graças a nova atração, a TV
Globo pagou à vista para as agremiações
um grande valor referente aos direitos
autorais da novo programa. Juntando com a
primeira parcela referente ao contrato da
transmissão dos desfiles no carnaval, paga
no mesmo ato, o total recebido por cada
agremiação do grupo especial do carnaval
carioca foi de R$ 1 milhão. Esse dinheiro
equilibrou as finanças das escolas, em
penúria financeira grave desde 2017.
Outra vantagem que o modelo pode
proporcionar para as escolas de samba é o
engajamento das redes sociais das

agremiações, dificuldade até hoje não
superada por seus gestores. Desde o
aparecimento das mídias alternativas, as
escolas sempre tiveram muitos obstáculos
internos para o fomento de suas páginas na
rede. Dialogar com seus adeptos por
ferramentas interativas era um assunto
quase proibido dentro dessas instituições.
Porém, como dizem os economistas, toda a
crise existe para proporcionar ajustes. A
necessidade de mercado está obrigando a
abertura das “janelas” e a aproximação dos
integrantes e torcedores com suas bandeiras
de paixão em modo virtual está
acontecendo. Sabendo direcionar os
conteúdos das redes sociais, as escolas só
terão a ganhar. Outras novidades estão
acontecendo, como por exemplo, a volta dos
espetáculos de canto e dança na Cidade do
Samba.
Mas estas outras novidades serão assunto
na próxima coluna.
Robson Aldir é jornalista, radialista,
apresentador e amante do carnaval do Rio
de Janeiro

Bombeiro militar do Rio transforma
destroços do Museu Nacional em arte
A esperança renasce das
cinzas. Músico, luthier e
bombeiro do CBMERJ, o
subtenente Davi Lopes uniu
suas paixões e transformou
madeiras recuperadas do
incêndio do Museu Nacional,
em 2018, em instrumentos
musicais de excelência.
Dois violões, um bandolim,
um cavaquinho e um violino
foram confeccionados com
material garimpado em meio
aos destroços. As peças
ganharam padrinhos famosos
como Gilberto Gil, Paulinho
da Viola, Nilze Carvalho, Paulinho Moska, Hamilton

de Holanda e Felipe Prazeres
e farão parte, futuramente,
do acervo do museu. 
Com técnica e sensibilidade,
o bombeiro músico
aproveitou restos da porta da
bilheteria, de jacarandá, para
criar os fundos e as laterais
dos violões, do bandolim e
do cavaquinho. Os batentes
feitos de pinho-de-riga e uma
viga de braúna, raros na
natureza, também foram
aproveitados. 
O trabalho cuidadoso de
Davi ainda permitiu que
partes de uma viga,

originalmente os aposentos
de D. Pedro II, virassem as
escalas de um violão clássico
e de um cavaquinho.
A jornada de Davi, desde a
seleção e tratamento dos
materiais até a finalização
dos instrumentos, foi
documentada e virou filme.
‘Fênix: o voo de Davi’,
exibido na GloboNews, e
incluído na plataforma
Globoplay.
A história de reconstrução e
recomeço tem direção e
roteiro de Vinícius Dônola,
João Rocha e Roberta
Salomone.

Subtenente Davi Lopes cria instrumentos musicais com madeiras dos restos do
incêndio do Museu Nacional (foto divulgação/CBMERJ)

Subtenente que construiu instrumentos musicais com madeiras queimadas é
personagem de documentário da Globonews e do Globoplay

A propaganda é um meio de anunciar determinado
produto. É mostrar em curto espaço (comerciais, revistas,
jornais, sites), o porquê o produto é bom, fazer com que
chame a atenção do cliente, o estimulando a possuí-lo e
depois comprar. Tudo bem. E por trás disso tudo, o que
rola?
O publicitário Isnard Manso Vieira lançou o livro que conta
causos engraçados da propaganda. Ligado ou não em
publicidade e propaganda, ninguém pode deixar de ler
este livro e matar a curiosidade. Basta ligar para 21 99355-
2605 ou enviar o e-mail mansovieiraisnard@gmail.com e
adquirir um exemplar.

Livro revela causos
engraçados da propaganda






