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Liberdade
 Acessibilidade
pós-pandemia

Depois de mais de um ano de reclusão
com o isolamento social como a
sociedade vai encarar o “novo normal?”.
Tínhamos nossas vidas e, em um piscar
de olhos, tudo mudou. Ninguém se

preparou para isso O que se espera do Poder Público? A
sociedade está ansiosa para voltar a ter a liberdade sem
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Moeda Social Mumbuca atinge
10 mil empreendedores em Maricá
O programa Renda Básica de Cidadania foi lançado em 2019
e é referência em todo o país. Página 07

Poluição ameaça pesca
e turismo em Niterói

Comissão da Alerj
vistoria a Lagoa de
Itaipu e denuncia
irregularidades ao
Ministério Público.
Profundidade em
alguns pontos não
passa de 7cm.
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Das ruas para a publicidade

Primeira dama do
país, Michelle
Bolsonaro,
visitou a Clínica-
Escola de Autista
em Itaboraí, e em
São Gonçalo,
vereadores estão
deixando o
Cidadania do

Após um ano de pandemia, pesquisa
da Serasa revela os impactos

no bolso do brasileiro
Estudo aponta que as mulheres são mais impactadas e
que os serviços de streaming e internet se destacam entre
as contas com menor atraso. Página  02Bárbara Cunha, filha de

Eduardo Cunha, publicou
desabafo em sua conta no
Instagram.

secretário de estado de Educação Comte
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Segurança - Redução dos roubos de rua em Niterói
ultrapassa 40% na comparação com 2020 e São

Gonçalo busca recursos para dobrar efetivo do São
Gonçalo Presente. Página  07



Legislativo

Após um ano de pandemia, pesquisa da Serasa
revela os impactos no bolso do brasileiro

Estudo aponta que as mulheres são mais impactadas e que os serviços de streaming e
internet se destacam entre as contas com menor atraso

Com elevação de 50% nos gastos, quando
comparado ao início da pandemia, em
fevereiro de 2020, e redução na renda para
38% dos entrevistados, houve uma queda no
número de brasileiros que consegue pagar as
contas em dia. A pandemia causou
descontrole financeiro para 4 em cada 10
pessoas. Esses dados são apontados na
pesquisa “Bolso dos brasileiros”, realizada
pela Serasa em parceria com a Opinion Box.
O estudo contou com a participação de 2.059
pessoas, entre 11 e 22 de fevereiro deste ano,
para identificar os impactos causados pela
pandemia na população, como o

endividamento diante da alta do desemprego
e retração econômica. As entrevistas foram
feitas on-line, com homens e mulheres de
todas as classes sociais, acima de 18 anos.
 Prioridade nos pagamentos
Houve queda de 5 pontos percentuais (pp)
no número de pessoas que conseguia pagar
as contas no vencimento e uma alta de 7pp
na priorização de quais contas pagar dentro
do prazo, durante a pandemia, sendo que a
busca por um equilíbrio mínimo nas
finanças veio do corte de gastos, conforme
aponta o gráfico abaixo:

Neste ano, o endividamento predominante corresponde aos planos de saúde, escolas ou
faculdades. Em comparação à pesquisa realizada em 2020, com o mesmo perfil de
entrevistados, a compra de mantimentos, gastos de rotina e os cartões de créditos lideravam
os níveis de inadimplência, mesmo com o auxílio emergencial oferecida pelo Governo.
Em relação a 2021, os serviços de assinaturas viraram essenciais, com o alto índice de
pagamentos em dia, devido à recorrência. Já os cartões de crédito, ao contrário do ano
passado, aparecem em terceiro lugar, com 74% dos pagamentos em dia.
Disparidade de gênero e classe
De acordo com a pesquisa, alguns perfis
foram mais impactados pela pandemia.
Mulheres e pessoas das classes C, D e E
foram as mais afetadas pela crise não só nas
questões financeiras, mas nas emocionais,
também, principalmente diante do nome
negativado. O desemprego e o endividamento
trouxeram impactos no comportamento e nas
emoções, como insônia e dificuldades para
dormir (73%), além da concentração na
execução de tarefas diárias (69%).
“Algumas diferenças históricas, que estavam
em processo de diminuição, regrediram
devido aos efeitos da pandemia. Fica nítido
que, ao comparar os gêneros, as mulheres
sofreram impactos mais negativos na vida
financeira. Consequentemente, sentiram mais
impactos no seu emocional. Da mesma forma,
o estudo evidencia que as classes
classificadas pelo IBGE como C, D e E
sofreram mais, até mesmo por terem menos
posses e acesso restrito a alternativas de
crédito para enfrentar esse período”, explica a
especialista em Pesquisa e Comportamento
do Consumidor da Serasa, Jéssica Vicente.
 Mudanças no comportamento e no bolso
Aspectos positivos em relação às finanças

também foram identificados na pesquisa:
71% dos entrevistados dão mais valor a ter
dinheiro guardado, agora, do que antes da
pandemia; enquanto 64% concordam que
aprenderam a cuidar melhor do dinheiro e
54% perceberam que faziam gastos
desnecessários.
Porém, o estudo também deixa nítido que a
alta de mais de 50% nos gastos consumiu as
reservas dos brasileiros que possuíam
dinheiro guardado:

Os gastos aumentaram mais de 50% e parte
dos brasileiros teve que usar as reservas
financeiras para pagar as contas básicas de
água, luz e gás. Além disso, o desemprego e o
endividamento trouxeram impactos no
comportamento e nas emoções, como insônia

e dificuldades para dormir (73%), além da
concentração na execução de tarefas diárias
(69%).
 Sobre a Serasa
Desde 2012, a Serasa é o braço da Serasa
Experian e responsável por estreitar o
relacionamento entre a empresa e o
consumidor. Em 2017, passou por uma
reformulação, se tornou start-up e recebeu o
propósito de lançar diversos serviços digitais
voltados para melhoria da saúde financeira
do consumidor, como Serasa Score, Serasa
eCred, Serasa Premium, Serasa Ensina e
Serasa Limpa Nome. A intenção de ter esses
produtos é estar presente em toda a jornada
financeira das pessoas, descomplicando o
acesso ao conhecimento e democratizando o
crédito para os brasileiros de uma forma
rápida, prática e justa. Para mais
informações, visite www.serasa.com.br.

EDITAL - Fundação da Associação de Moradores
COMISSÃO PROVISÓRIA DE MORADORES
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PARA APROVAÇÃO ESTATUTÁRIA
CONVITE

O Coordenador da COMISSÃO PROVISÓRIA DE
MORADORES CONVIDA todos os residentes da

localidade para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 29 de maio de

2021, com início às 09:00 horas, em primeira
convocação e meia hora depois em segunda

convocação, no endereço, Rua Dez, Quadra 07, Lote
09, Chácaras de Inoã/Inoã, Maricá, RJ, para deliberarem

sobre os seguintes assuntos:
01. Criação da Associação dos Moradores e Amigos de

Chácara de Inoã ;
02. Aprovação de seu Estatuto Social; e

03. Eleição de sua primeira Diretoria Executiva e de seu
primeiro Conselho Fiscal.

Maricá, 17 de março de 2021.
_______________

Daniel Luiz Carvalho Maia
Coordenador da Comissão

Dívida
A mesa diretora da Assembleia Legislativa (Alerj) deu
entrada no dia 10 de abril, no Supremo Tribunal Federal
(STF), pedindo uma medida liminar para que cessem todos
os pagamentos da dívida do Estado com a União até que a
Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheça o fim da
pandemia do coronavírus. A ação é assinada pelo
presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), e pelo
procurador da Alerj, Rodrigo Lopes. A Alerj estima que
desde março de 2020, quando se iniciou a pandemia, o
Estado do Rio já quitou R$ 1 bilhão em juros da dívida com
a União.

Homenagem
A Câmara Municipal de São Gonçalo aprovou o Projeto de
Resolução que cria a Medalha de Bravura Legislativa
Treme Terra. Em justificativa, o autor da resolução,
vereador Lecinho (MDB), ressaltou que esta medalha é
uma forma de honrar militares e civis que através de atos
de bravura tornaram-se delas merecedores.

Previdência
As regras do regime previdenciário dos servidores do
município do Rio serão alteradas, com o objetivo de reduzir
o déficit do Fundo Especial de Previdência do Município do
Rio (FUNPREVI). O projeto de lei 61/2021, de autoria da
Prefeitura, foi aprovado pela Câmara de Vereadores em
duas votações no dia13. Entre as medidas estão o
aumento da alíquota de contribuição dos servidores, de
11% para 14%, e o da contribuição patronal, paga pelo
município, de 22% para 28%. 

Racismo
A Câmara de Vereadores de Cabo Frio promoveu o 1º
Painel Digital sobre Racismo Estrutural. Durante 1h30,
foram expostos pontos de vista, experiências e relatos
pessoais sobre o assunto. A reunião virtual foi transmitida
pelas redes sociais da Câmara e pela Jovem TV. O
presidente da Comissão de Direitos Humanos, o vereador
Vanderson Bento foi o idealizador e mediador do painel.
Participaram do debate o secretário municipal de
Educação, Flavio Guimarães; a jornalista e historiadora,
Renata Cristiane; a subsecretária de Direitos Humanos,
Heliamar Reis; o professor Moisés; a advogada Margareth
Ferreira; o ativista cultural Marrom Black e o
superintendente municipal da Igualdade Racial, Manoel
Justino.



Os desafios da acessibilidade no
pós-pandemia da Covid-19

Clodoaldo Silva, o Tubarão das Piscinas, quer voar na liberdade pós-pandemia (foto Paulo Celestino)

A esperança do surgimento de um novo mundo, o “novo
normal”, nos faz criar expectativas para um mundo pós-
pandemia da Covid-19. A questão da acessibilidade se
apresenta como um desafio após meses de isolamento social
com crianças, jovens, adultos e idosos, todos contando os
minutos para o retorno à liberdade, ao convívio com a
sociedade.
A pandemia impôs uma série de medidas de proteção que
impactam diretamente no cotidiano das populações, exigindo,
sobretudo, o isolamento social, e com ele, uma inventiva e
desafiadora nova rotina, na qual é necessário encarar os
medos e estar aberto a compreender as transformações. 

Turismo, esporte e agendas culturais são alguns ingredientes para a acessibilidade
pós-pandemia da Covid-19

A cidade paulista de Socorro é um exemplo, onde o turismo
aliado à acessibilidade passou a ser a bandeira do município
que buscou impulsionar essa proposta social. Atender as mais
variadas demandas de pessoas que queiram viajar fazendo do
turismo instrumento de inclusão social. Como prêmio, Socorro
foi escolhido pelo Ministério do Turismo como um dos 10
destinos referência do país.

A busca por Maricá
Distante apenas 60km do Centro da capital fluminense, Maricá tem vocação turística e cultural
graças as suas belas praias, lagoas, serras e igrejas. O poder público municipal investe em
diversos projetos sociais, principalmente neste momento de pandemia que o país atravessa. Tem
tudo também para ser referência em acessibilidade pós-pandemia.

Grupo de cadeirantes de Niterói sentiu a liberdade nos voos de parapente em Maricá
(foto divulgação)

Resiliência
Também moradora de Maricá,
Simone Capella é
coordenadora do setor de
Reabilitação da ANDEF, além
de prestar assessoria e
consultoria na área de Projetos
de Acessibilidade e Inclusão.
Segundo ela, no pós-pandemia
as adaptações serão grandes,
principalmente para os
inclusivos.
“Os deficientes encontram uma
série de barreiras que a
sociedade impõe como as
arquitetônicas. Após o
isolamento social de mais de
um ano, o deficiente que tinha
um convívio social nos centros
de reabilitação, está com sede
de liberdade, sede de viver”,
disse Simone acrescentando
que é hora de discutir a
acessibilidade. “Atletas com
alguma deficiência deixam São
Gonçalo, Maricá e outras
cidades para treinar no Rio de

No dia 17 deste mês, com a
proibição da prática de
esportes em Niterói, pilotos
e instrutores buscaram
Maricá para realizar uma
ação social envolvendo o
parapente. Foram oferecidas
aulas de voo livre para
apresentar o que o esporte
pode proporcionar às
pessoas com deficiência. A
sensação foi a de liberdade,
limitada desde março de
2020 quando foram
registrados os primeiros
casos da Covid-19 no
planeta Terra.
Na rampa da Serra do
Cambori, travessia Retiro-
Cassarotiba, lá estava como
convidado, o supercampeão

Clodoaldo Silva com sua história de
superação foi atração na rampa do

parapente na Serra do Cambori (foto
divulgação)

O “Tubarão das Piscinas” como
é conhecido, tem projetos para
cadeirantes ou não, que serão
colocados em prática
brevemente em alguns
municípios do Estado do Rio
de Janeiro. Por onde passa, em
qualquer parte do mundo,
Clodoaldo é referência de
superação e seguindo
orientação médica, trocou a
fisioterapia pela natação
tornando-se multimedalhista
paraolímpico.
Clodoaldo Silva conquistou ao
longo de sua carreira 14
medalhas paraolímpicas, sendo
6 de ouro, 6 de prata e duas de
bronze. O Tubarão das Piscinas
acumula mais de 700 medalhas
desde o início de sua trajetória.

Uma das preocupações de Simone
Capella é a acessibilidade pós-

pandemia

Janeiro, que oferece
equipamentos próprios para a
prática de várias modalidades
esportivas”.
Concluindo, Simone Capella
esclarece que o esporte é
importante para o bem estar na
inclusão social, é a reabilitação

e o exemplo está aí com
Clodoaldo Silva.
Simone tem também em seu
currículo, atuação na Prefeitura
de Niterói como diretora-geral
da Coordenadoria de
Acessibilidade; e,
superintendente de Projetos da
Subsecretaria Estadual de
Políticas para Mulheres do Rio
de Janeiro.
Estima-se que 30 milhões de
brasileiros são limitados em sua
locomoção. Limitados mas não
incapacitados, possuindo
direito ao trabalho, ao estudo e
ao lazer. E nosso país caminha
positivamente neste sentido
contando com rede hoteleira,
monumentos, parques, teatros,
casas de shows, restaurantes e
muitas outras atrações
adaptadas a este público.
Deficiente ou não, após meses
de isolamento social, fica a
expectativa da acessibilidade
pós-pandemia com o sinal
verde das autoridades sanitárias
municipais, estaduais e federais.

Foi o atleta escolhido para
acender a Pira Paraolímpica nos
Jogos do Rio 2016.

paraolímpico Clodoaldo
Silva, morador de Itaipuaçu,
distrito de Maricá, cidade

que decidiu morar no início
deste ano em busca de
melhor qualidade de vida.



A Orla Rio, concessionária
responsável pela manutenção
dos quiosques e postos de
salvamento da orla carioca,
está contribuindo com um
estudo de caso internacional
sobre as ressacas na cidade
do Rio. O trabalho é
realizado pela faculdade
técnica holandesa
Hoogeschool Van Rotterdam,
sob coordenação do arquiteto
e urbanista Pedro Évora,
sócio da ArPE-Projetos
Especiais e professor do
Departamento de Arquitetura
da PUC-Rio, e do engenheiro
Paulo Rosman, da área de
Engenharia Costeira e
Oceanográfica da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro - COPPE-PENO.
“As ressacas causam
prejuízos e riscos à cidade, à
concessionária, aos

Orla Rio participa de estudo de caso
internacional sobre ressacas na cidade do Rio

Faculdade técnica holandesa vai
analisar dados coletados pela

concessionária sobre as ressacas
para possíveis soluções para o

problema
proprietários e trabalhadores
dos quiosques e, também,
aos cariocas e turistas que
frequentam a praia. A
iniciativa da universidade
holandesa levanta a
discussão, a nível
internacional e técnico, de
possíveis soluções para o
problema”, alerta o
presidente da Orla Rio, João
Marcello Barreto.
Analisando o avanço do mar
e os danos causados à orla da
cidade do Rio, o objetivo do
estudo chamado ‘Soluções
de design contra ameaças da
água para o litoral do Rio de
Janeiro’ é elaborar uma
proposta de projeto técnico
com possíveis estratégias de
soluções para serem
apresentadas à gestão
municipal, responsável pela
conservação dos calçadões

ao longo de toda a orla da
cidade.
“A Orla Rio é responsável
pela manutenção dos
quiosques e postos de
salvamento e realiza ações
de preservação recorrentes
para amenizar não só os
efeitos das ressacas, mas
ventanias, temporais e
incêndios./ Vamos contribuir
com todos os dados e
informações técnicas
necessárias para o estudo.

Entendemos que as ressacas
são uma questão recorrente e,
além de todas as
providências que já fazem
parte da nossa operação para
proteger o Patrimônio
Público que administramos,
estudos técnicos como esse
só tem a contribuir para a
solução do problema”,
conclui João
Sobre a Orla Rio
A Orla Rio é a
concessionária responsável

por administrar e revitalizar
os 309 quiosques e 27 postos
de salvamento da orla
marítima carioca. Até 2018, a
concessionária investiu mais
de 133 milhões de reais em
obras para proporcionar aos
cariocas e turistas uma nova
experiência de consumo à
beira-mar, com diversas
opções de gastronomia,
deixando um importante
legado para a cidade. Mais
informações: www.orlario.com.vc.

Esgoto ameaça a lagoa
da Barra de Maricá

Um pescador postou na internet vídeo mostrando a Lagoa da
Barra de Maricá sendo contaminada com o despejo de
esgoto. Ele pede providências às autoridades responsáveis
pelo meio ambiente. O GBNEWS entrou em contato com a
Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Maricá
para saber quais as providências que serão tomadas.

“Atacar o problema do
saneamento básico já era
uma prioridade do município
antes mesmo de a pandemia
iniciar e continua sendo
mesmo durante esse período.
Os esforços nesse sentido
dependem, no entanto, de os
indicadores sanitários
apontarem para uma
atmosfera que permita ao
município a retomada dos
projetos com total segurança.
De qualquer forma, já foram
anunciados e estão sendo
implantados projetos que vão
reduzir, quando não eliminar,
o lançamento de esgotos in
natura no complexo lagunar.
É o caso, por exemplo, da
Estação de Tratamento de
Esgotos (ETE) no Centro, no
bairro das Pedreiras, que teve
a sua capacidade ampliada
com a instalação de mais
dois grandes tanques.
Somados aos dois tanques já
existentes, essa ETE
consegue tratar em torno de
500 mil litros por dia de
esgotos, atendendo a
aproximadamente 3 mil
moradores.
A opção da Prefeitura é a de
construir mais estações com
a chamada “tomada de tempo
seco”, ou seja, a captação do
esgoto é feita a partir da rede
de águas pluviais, o que
evitaria o despejo nas lagoa
como o que o vídeo mostra.
Pelo menos duas ETEs já
foram anunciadas: uma nova
para o Centro e outra em
Itaipuaçu, ambas com
capacidade para tratar 250
mil litros por segundo. Só
essa do Centro agrega mais
60 mil pessoas à rede. Uma

terceira ETE está em estudos
para ser construída no
Silvado.
Importante ressaltar que nas
áreas onde não há rede
coletora de esgotos, a
legislação municipal
determina a instalação do
sistema de fossa, filtro e
sumidouro, considerado
tecnicamente adequado. A
presença de esgotos in natura
nas lagoas ou em valões nas
ruas indica o lançamento
clandestino desses
efluentes”, conclui a resposta
da SECOM da Prefeitura de
Maricá.

Comissão da Alerj vistoria Lagoa
de Itaipu e denuncia irregularidades

ao Ministério Público
Por Paulo Márcio Vaz

Técnicos da Cosan encontraram uma série de irregularidades na Lagoa de
Itaipu

Uma vistoria realizada
semana passada pela
Comissão de Saneamento
Ambiental da Alerj (Cosan)
na região da Lagoa de Itaipu,
em Niterói, identificou uma
série de situações de risco ao
meio ambiente e gerou uma
representação do órgão junto
ao Ministério Público
Federal (MPF), solicitando a
adoção de medidas
emergenciais para evitar
danos ainda maiores.
De acordo com técnicos da
Cosan, entre os maiores
problemas encontrados está
o assoreamento do canal
responsável pela oxigenação
da Lagoa de Itaipu. No
documento direcionado ao
MPF, o deputado estadual
Gustavo Schmidt, presidente
da Comissão, relata que a
situação vem prejudicando a
renovação das águas da
lagoa, contribuindo para a
mortandade de várias
espécies da fauna marinha.
“Estamos extremamente
preocupados com a situação.
Para se ter uma ideia, uma
pesquisa que encontramos
aponta que, de 1976 a 2011,
o corpo d’água do complexo
lagunar Piratininga-Itaipu

perdeu cerca de 880 mil
metros quadrados. Não
encontramos dados a partir
de 2011, mas imaginamos
que a situação tenha se
agravado ainda mais”, afirma
Gustavo Schmidt.
“Precisamos de medidas
urgentes para salvar as lagoas
de Niterói”.
Outra situação flagrada pela
Cosan nos arredores da
Lagoa de Itaipu é a
continuidade de um processo
de despejo de esgoto e o
acúmulo de detritos nos rios
e canais contribuintes do
sistema lagunar, aumentando
o índice de poluição e
impedindo a utilização da
lagoa para pesca e atividades
de turismo e lazer.

Medições feitas no local
mostram que a profundidade
da Lagoa de Itaipu, em
média, é de apenas 20cm,
variando de 7cm a 70cm,
dependendo da região.
Recentemente, operações de
remanejamento de areia
feitas pela Prefeitura junto à
foz do Canal de Itaipu, numa
tentativa de melhorar o fluxo
de água em direção à Lagoa,
mostraram-se inúteis, e parte
do material retirado acabou
retornando para o interior do
canal.
O documento emitido pela
Cosan também foi
encaminhado ao Ministério
Público Estadual, Instituto
Estadual do Ambiente (Inea)
e Prefeitura de Niterói.

Fotos: Divulgação
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Barcellos
A visão de um jornalista

Pedra Bonita I
O clima está pesado e não é para menos. Foi lançada a
Moeda Social Pedra Bonita de Itaboraí para atender as
famílias mais carentes da cidade, assim como a Moeda
Social Mumbuca de Maricá, pioneira no país nessa
modalidade de ação social.

O desafio que faço ao
prefeito é transformar essa
cidade em número um para o
Brasil em acessibilidade”. O
estímulo foi feito no dia 15
de abril, pela titular do
Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH),
Damares Alves, durante
evento em comemoração ao
mês da conscientização
mundial do autismo e ao 7º
aniversário da Clínica-Escola
do Autista de Itaboraí (RJ).
A ministra explicou que a
ideia é levar diversos
projetos-piloto para o
município, que já está na
frente no desenvolvimento
de ações inclusivas para
pessoas com deficiência.
“Será uma espécie de
laboratório: traremos
projetos e outras
experiências para replicar
para o resto do Brasil. A
meta é que Itaboraí seja
reconhecida no mundo como
a cidade da inclusão”,
encorajou.
Para a idealizadora e
supervisora-geral da Clínica-
Escola do Autista, Berenice
Piana, ações como esta
mostram que os gestores
púbicos precisam ter uma
visão cada vez mais ampla
sobre o tema. “Todos
precisam ter oportunidades.
A solução para o autismo
tem que ser para todos ou
não há solução possível”,
afirmou.
A primeira-dama Michelle
Bolsonaro demonstrou
satisfação em conhecer o
projeto. “Neste mês do
autismo pude finalmente
conhecer a Clínica-Escola do
Autista. Berenice sonhou
com um lugar que

Ministra Damares e 1ª dama Michelle Bolsonaro participam
de evento na Clínica-Escola do Autista em Itaboraí

Ministra Damares Alves, Berenice Piana e Michelle Bolsonaro

Foto: Willian Meira/MMFDH)

reconhecesse as
especificidades de seu filho
autista e este sonho já é uma
realidade há 7 anos”,
destacou.
“Essa causa é muito cara aos
nossos corações e a minha
missão é dar voz aos que não
tinham voz. Queria que eles
tivessem seus direitos
reconhecidos e respeitados.
É para isso que lutamos tanto
neste governo. Este governo
tem um olhar especial para
todos. Vamos combater
juntos o preconceito com
informação e muito amor”,
concluiu Michelle.
Clínica-Escola do Autista
A Clínica-Escola do Autista
foi inaugurada em 1º de abril
de 2014, em Itaboraí, pelo
então prefeito Helil Cardozo.
A instituição é a primeira
Clínica Escola pública do

Brasil a se especializar no
tratamento de crianças,
adolescentes e adultos
autistas.

Em fevereiro de 2021, 185
pacientes estavam inscritos
em diversas modalidades
terapêuticas, como:
psicologia, fisioterapia,
psicopedagogia,
fonoaudiologia, terapia
ocupacional,
acompanhamento nutricional
e assistência social e
neurológica. Cada
atendimento é especializado,
individual e adaptado.

O projeto é fruto da Lei
Berenice Piana nº 12.764/
2012, que instituiu a Política
Nacional de Proteção aos
Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro
Autista.

Municipio de Cabo Frio tem
novo secretário de Turismo

Carlos Cunha tem a missão de recuperar o turismo de Cabo Frio

Em 28 anos, Cabo Frio, a
maior cidade da Costa do Sol,
teve dois secretários de
Turismo escolhidos entre os
empresários do trade de
turismo da cidade. No último
dia15, o hoteleiro Carlos Cunha
foi oficialmente anunciado
como o novo secretário de
Turismo e Esportes de Cabo
Frio pelo prefeito José
Bonifácio. Ele tem pela frente o
desafio de preparar a cidade
para receber os turistas após a
pandemia do coronavírus.
Nascido e criado no ambiente
do turismo (sua família é
proprietária do Hotel La Plage,
no Peró), Carlos Cunha assume
a pasta no lugar de Flávio
Rosa, do qual era secretário-
adjunto desde janeiro. Por oito
anos, Cunha presidiu a
Associação dos Hotéis de Cabo
Frio. Ele tem planos para
recuperar o turismo da cidade.
No esporte, o foco é promover
eventos que gerem emprego e
renda para a população, e
retomar projetos esportivos de
cunho social.
— Vamos lançar o calendário
de eventos deste ano, que já
está pronto, com atividades
para o segundo semestre.
Todos os eventos respeitarão
as normas do Ministério da
Saúde e da OMS. São
atividades voltadas para o
comércio e para o trade,
visando aumentar o
faturamento desses setores sem
impactar na ocupação dos
leitos dos hospitais. Também

estamos muito focados na
recuperação dos pontos
turísticos e na elaboração de
novos atrativos. Já temos,
inclusive, alguns prontos para
lançar assim que possível –
disse o novo secretário através
de nota.
O novo secretário lembrou,
ainda, que já tem em mãos um
levantamento de todos os
equipamentos, tanto turísticos
como esportivos, incluindo as
necessidades de reforma de
cada um, e que já vai dar início
aos processos para as licitações
necessárias. Cabo Frio teve
secretários de turismo ligados
ao setor em 1993 com Roberto
Saci (no governo José
Bonifácio) e em 2019, com
Radamés Muniz, no governo
Adriano Moreno.
— Esperamos que Carlos
Cunha use a experiência que

adquiriu desde jovem para
melhorar a qualidade do
turismo de Cabo Frio. Temos
que focar numa região, tipo
interior de São Paulo ou Vale
do Paraíba, para divulgar nossa
cidade. É preciso também
melhorar a infraestrutura dos
nossos pontos turísticos – disse
Roberto Saci.
Luiz Carlos Silva, dono da
Pousada Sun Victory,
comemorou a escolha de Cunha
e disse acreditar no apoio do
novo secretário para melhorar o
acesso ao Peró e a revitalizar a
orla da praia, que conta com a
Bandeira Azul, com novos
quiosques:
— Cunha é do ramo e sabe
exatamente o que Cabo Frio
precisa para melhorar a
qualidade do turismo —
comentou o hoteleiro.

Pedra Bonita II
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico
comandada pelo vice-prefeito Lourival Casula (PT), que
já foi secretário em Maricá, elaborou todo o projeto e a
lei da moeda social que no final das contas saiu com a
assinatura da Secretaria de Governo que tem como
prefeito um liberal.

Racha na família Cunha

Bárbara Cunha, filha de Eduardo Cunha, publicou
desabafo em sua conta no Instagram. Ela disse que foi
chamada de “puta” pelo irmão Felipe. A família Cunha
está rachada desde a prisão do ex-presidente da
Câmara Federal. “Ele não sabe minha religião,
posicionamento político ou time de futebol. Não sabe
onde passei o último Natal nem lembra se meus olhos
são azuis ou verdes”, postou a jovem.

Cidadania rachada
O partido Cidadania presidido pelo secretário de estado
de Educação, Comte Bittencourt, está rachado pelo
menos em São Gonçalo, segundo maior colégio eleitoral
do Rio de Janeiro. Três ex-vereadores estão pulando do
barco: José Carlos Vicente, Ricardo Peon e Geovani
Raios de Sol.

Pré-eleitoral
O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), que está
morando em Portugal a convite da Universidade de
Coimbra onde faz um trabalho de pesquisa sobre
pandemia, esteve recentemente no Rio de Janeiro. Se
reuniu com os prefeitos Eduardo Paes (DEM) e Axel
Grael (PDT). Manteve encontro também com o
presidente nacional do seu partido Carlos Lupi e com o
vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá.
2022 é logo ali! Embora Neves diga que não pensa em
ser governador. Então tá.

Aglomerações
Políticos que querem jogar para a plateia, visando as
eleições do ano que vem, gritam nos megafones da vida
que são contra o loockdown, mas não usam máscara
protetora e não evitam as aglomerações, que são os
principais focos da pandemia da Covid-19. Que morram
alguns eleitores em troca de meia dúzia de votos não é
mesmo?



Setur-RJ realiza visita
técnica aos fortes e

fortalezas do Exército
Trabalho tem como objetivo desenvolver e

fortalecer o turismo militar no Rio de Janeiro
Técnicos da Secretaria de
Estado de Turismo (Setur-
RJ) e da TurisRio realizaram
uma visita técnica aos fortes
e fortalezas do Exército
construídas no entorno da
Baía de Guanabara. O

objetivo da ação, em parceria
com a Diretoria de
Patrimônio Histórico e
Cultural do Exército
(DPHCEx) e a Universidade
Federal Fluminense (UFF), é
desenvolver e fortalecer o

turismo militar no Rio de
Janeiro. 
Os locais fazem parte do
Projeto Turismo em
Patrimônios Culturais e
Ambientais Militares. A
visita começou pelo Museu

Histórico do Exército e o
Forte de Copacabana e
seguiu para o Forte Duque de
Caxias, no Leme. Após isso,
a comitiva visitou a Fortaleza
de São João, na Urca, e
seguiu para um trajeto

marítimo até a Fortaleza de
Santa Cruz da Barra, em
Jurujuba, Niterói. No local,
os técnicos puderam
conhecer a história da
construção dos fortes do Rio
de Janeiro.

Império Serrano relança
mascote com a camisa de

seu clube de futebol

Por Helder Martins

Reizinho
abriu o
desfile do
Glorioso na
Marquês de
Sapucaí no
Carnaval
2018 e
acompanhará
o time em
seus jogos

O Império Serrano resolveu resgatar seu mascote oficial, que vai
acompanhar os passos do time de futebol recém-criado pela agremiação.
Batizado como Reizinho, o personagem mantém as características da
escola de samba, mas passará a vestir a camisa do Império Serrano
Esporte Clube, sendo presença garantida nos jogos já na Série C do
Campeonato Carioca.

Como o Império Serrano é carinhosamente conhecido por Reizinho, a
Diretoria do Império Serrano resolveu aproveitar o fato de a maioria dos
times de futebol possuírem um mascote oficial para que seu
representante fosse trazido à tona novamente.
Apresentado oficialmente, ao vivo, no programa RJTV, da Rede Globo,
em 31 de Janeiro de 2018, o Reizinho teve seu nome escolhido por 90%
dos Imperianos através de uma enquete e abriu o desfile do Glorioso na
Marquês de Sapucaí no Carnaval daquele ano.
O Reizinho acompanhará os jogos do Império Serrano Esporte Clube,
que está em fase de montagem de seu elenco para a disputa da Série C
do Campeonato Carioca. Jogos-treino tem sido realizados, além de uma
peneira para seleção de atletas. A estreia oficial acontecerá no dia 23 de
maio contra a equipe do Búzios.

Rede de academia boutique planeja
desembarcar no Rio de Janeiro

Por Mariana Yole Pereira de Souza

Cidades cariocas, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Petrópolis e Niterói,
estão no radar de expansão da Spin’n Soul

A rede de franquias de academias
boutiques com foco primordial no
desenvolvimento mental e
emocional, Spin’n Soul escolheu o
estado do Rio de Janeiro para dar
início a expansão nacional da
marca. A academia oferece aulas
no conceito de Full Body & Mind
Workout, que inclui exercícios
intensos que trabalham todo o
corpo aliados bem-estar e o
cuidado com a alma.
“Optamos pelo estado do Rio de
Janeiro por ser o 2º município
mais populoso do Brasil e da
região Sudeste, segundo dados do
IBGE. Além disso, com mais de
6,7 milhões de habitantes,
identificamos que oferecer
exercícios físicos para o corpo e a
mente com qualidade e preço
justo, pode ajudar na melhor
qualidade de vida dos moradores
das cidades”, afirma Daniel
Nasser, fundador e CEO da Spin’n
Soul.
Hoje, a rede de academias
boutiques oferece o método Spin’n
Soul, aulas nas bicicletas com
duração de 50 minutos, e
proporciona queima calórica
intensiva acompanhada de
trabalho muscular, com flexões e
pesos livres, que também trabalha
os membros superiores de seu
corpo. Além do exercício, o
método incorpora um componente
mental / emocional de coaching
inspiracional utilizando luz muito
baixa e criando um ambiente à luz
de velas.
Além das aulas de bicicleta,
também é oferecido o Soul Yoga,
aula de fortalecimento físico e
mental com série próprias,
dinâmica e permanência em
posições de ioga, Soul Hiit, treino
ritmado de 30 minutos com alta
intensidade e o Funcional Fight,
que envolve exercícios que aliam
movimentos de lutas como socos,
esquiva e chutes com exercício
aeróbio, fortalecimento do core e
postura.
Durante os treinos, uma média de
800 calorias são queimadas,
porém, não são apenas elas que
importam para os profissionais da
Spin’n Soul. Como o nome diz, o
conceito da Spin’n Soul envolve
também o bem-estar e o cuidado
com a alma. Assim, os instrutores
recebem treinamento constante em
práticas de internalização,

inteligência emocional e coaching
motivacional, promovendo uma
terapia mental e relaxamento
enérgico/espiritual durante o
treino.
Em todas as atividades, o método
Spin’n Soul surpreende o aluno
numa experiência diferente. “É a
união de exercício físico, para
todo o corpo, com incentivo
emocional. Tudo isso com o
acréscimo de som e iluminação
preparados para garantir que cada
segundo de treino seja curtido sem
sentir o tempo passar”, conta
Nasser.
No estado do Rio de Janeiro, a
rede de franquias pretende abrir 4
unidades até o final de 2021, nas
cidades do Rio de Janeiro,
Petrópolis e Niterói. “Sabemos o
quanto os cariocas gostam de se
exercitar e identificamos, em uma
pesquisa que fizemos, que eles
estão buscando um lugar para
cuidar do corpo e a mente. Esse é
um dos principais motivos que
acreditamos tanto no estado e
estamos voltando todos os nossos

esforços para atingir a nossa
meta”, comenta o fundador.
Pensando em território nacional,
Daniel tem previsão de fechar o
ano com 18 pontos, mais de 120
mil alunos e faturar R$30 milhões.
Para os próximos meses, a rede de
academias boutique já planeja a
chegada em outras cidades, como,
por exemplo, Brasília e Belo
Horizonte.
Sobre a Spin’n Soul
Em 2014, a Spin’n Soul nasceu
como uma academia boutique com
foco primordial no
desenvolvimento mental e
emocional. A filosofia é priorizar
o bem-estar dos alunos, seja
buscando resultados físicos ou
simplesmente buscando uma
recarga interior. O intuito da
marca Brasil afora é construir
uma comunidade de bem-estar,
fazendo com que cada indivíduo
entenda que pertence a um
coletivo emocional de
esportividade e autoajuda.
Durante os exercícios, todos são
incitados a buscarem superação
individual, respeitando seus
limites físicos e mentais. Os
alunos são estimulados a
prestarem atenção à respiração e
ao movimento do pedal, para que
participem da aula em sintonia
coletiva, na mesma vibração. Ou
seja: todos pedalam juntos, em
sincronia, porém a carga e o nível
de exigência são individuais. O
ambiente coletivo harmonioso é
um incentivo a acessar o lado
emocional. O objetivo é iniciar na
sala de aula e reverberar no dia a
dia, para construção uma vida
melhor.

Vendedora de água descoberta por Rodrigo
Faro assina contrato com agência
A história de Cinderela e de Soffya Alves Gaspar de
Souza, 22, são muito parecidas. As duas tiveram uma
infância difícil, parentes que as maltratavam e muitos
duvidavam do seu potencial para darem a volta por
cima. Mas, diferente da princesa, Soffya foi seu próprio
príncipe encantado, e o sapatinho de cristal, foi sua
vontade de sair daquela situação. 
O carisma e a garra da vendedora chamou a atenção do
apresentador Rodrigo Faro que a levou ao palco de seu
programa, “A Hora do Faro” e além de contar a sua
história de superação, Rodrigo presenteou Soffya com
R$20.000,00 (Vinte mil reais).

Mas além de chamar atenção de Rodrigo Faro, Soffya acabou
chamando atenção também de empresários do mundo da
moda, entre eles o agente Elian Gallardo, famoso por ter
revelado talentos como Rodrigo Hilbert e Mayana Neiva,
com quem Soffya assinou contrato para um ano como
modelo.
De acordo com Elian, Soffya tem potencial para publicidade e
para TV: ‘’Soffya me lembra muito a Juliana Paes no começo
da carreira com uma mistura de Sabrina Sato. Soffya
consegue ser chique e engraçada, com certeza a veremos
muito em breve na TV’’ disse o agente que é considerado um
dos principais agentes artísticos do Brasil.



Renda Básica beneficia 10 mil
empreendedores de Maricá

A política de proteção social
e econômica de Maricá,
lançada em dezembro de
2013 com o programa Renda
Mínima Mumbuca
(transformado em Renda
Básica de Cidadania em
2019), simbolizada pela
moeda social Mumbuca,
atingiu um resultado
expressivo na última terça-
feira (06/04): o
empreendedor de número 10
mil se cadastrou para aceitar
Mumbucas como forma de
pagamento. Nos últimos
quatro anos, o número de
estabelecimentos e
prestadores de serviço aptos
a receber em mumbucas
cresceu 8.400%. 

Vice-prefeito Diego Zeidan festeja a aceitação da moeda social Mumbuca
no comércio maricaense

Para que se tenha uma ideia
do crescimento alcançado
pela moeda social como
principal meio de
pagamentos no município,
em dezembro de 2020, mais
de seis mil empresários
recebiam em mumbucas; um
ano e meio antes, em junho
de 2019, havia cerca de
1.600 comércios operando
com a moeda, enquanto em
janeiro de 2017 eram apenas
119 estabelecimentos aptos a
receber mumbucas. Hoje
42.500 beneficiários atuam
nessa rede. Há três vezes
mais máquinas que recebem
em mumbucas do que as
máquinas de  cartões comuns
na cidade. 

“Essa marca de dez mil
empresários cadastrados
mostra que a moeda
Mumbuca cresceu para além
de sua função puramente
social, de prover a renda
básica: ela se firmou como
meio de pagamento

fundamental para a economia
local. O número de
estabelecimentos e
empreendedores aptos a
receber em mumbucas é a
prova de sua ampla
aceitação”, afirmou Zeidan.
O secretário de

Desenvolvimento Econômico
de Maricá, Igor Sardinha,
também aponta o caráter de
vetor do desenvolvimento
atingido pela moeda social,
que vai além do já
fundamental combate à
miséria – motivação primeira
do programa RBC. Segundo
ele, isso ocorreu graças à
ampla aceitação entre os
agentes econômicos locais e
à exclusividade de circulação
da moeda, restrita aos limites
do município.

“A Renda Básica de
Cidadania, com sua
particularidade de ser
executada com uma moeda
local, garante que cada
centavo desses recursos
circule apenas no município,
gera demanda adicional no
comércio e injeta dinheiro na
economia, fazendo com que
os empresários da cidade
vendam mais, gerando assim
mais emprego. É
desenvolvimento econômico
com justiça social”, definiu
Sardinha, acrescentando que
atualmente a RBC injeta
mais de R$ 12 milhões
mensais na economia
maricaense.
Evidenciando o caráter social
e também econômico da
moeda Mumbuca, a
moradora de São José de
Imbassaí Erika Silva conta
sua história: ela se tornou

empreendedora em 2020,
após ficar desempregada no
início de março, nos
primeiros momentos da
pandemia de Covid-19. Sem
trabalho à vista, ela buscou
qualificação profissional e
fez cursos na área de estética
e beleza. Desde meados do
ano passado, ela faz
atendimentos em sua casa,
no loteamento Parque São
José, e nos domicílios dos
clientes.

Desde seu lançamento, o
programa Renda Básica de
Cidadania vem projetando
Maricá em todo o mundo. A
abrangência, a perenidade e
o alcance social do RBC não
encontram paralelo em
iniciativas similares. A maior
delas, no Quênia, por
exemplo, beneficia em torno
de 26 mil pessoas em
diferentes regiões do pais,
mas que recebem créditos em
dinheiro. A associação do
conceito de Renda Básica
Universal a um crédito com
moeda social local via cartão
de débito já é avaliada em
pesquisas internacionais
como o principal fator de
estabilidade. E num ambiente
de pandemia, com restrições
ao funcionamento do
comércio, o aporte revelou-
se como uma importante
ferramenta de segurança
social na cidade.  

Redução dos roubos de rua em Niterói
ultrapassa 40% na comparação com 2020

Por Deborah Carrolo

Iniciar o dia praticando
atividade física na orla de
Niterói, em Icaraí, faz parte
da vida dos moradores da
região. Com vista para o Pão
de Açúcar, o local convida
para a prática de esportes ao
ar livre. Mas o bem-estar dos
habitantes de Niterói não
está só na paisagem. A
segurança, também, é outro
destaque para os
frequentadores da via.

- Eu, como frequentador
assíduo da orla de Icaraí,
posso afirmar que vejo a
melhoria no local. Não vejo
mais furtos e roubos de
celulares e bolsas, que eram
constantes aqui,
principalmente contra
mulheres. Hoje, venho para a
orla fazer exercício físico
despreocupado se vou ser
assalto no caminho. Acredito
que fruto dessa redução seja
também o Programa Niterói
Presente. Sempre os vejo
aqui, além de estarem muito
bem equipados com vans,
motos e bicicletas. O
morador de Niterói voltou a
viver em paz – declara Jorge
José.

Morador da região e
esportista diário, o servidor
público Jorge José dos
Santos Vianna, de 66 anos,
fala com entusiasmo da
segurança do local.

E os números não mentem:
de acordo com dados do
Instituto de Segurança
Pública (ISP), os crimes de
roubo de rua tiveram uma

redução de 42%, de 233 para
136 casos, no comparativo
de fevereiro de 2020 com
fevereiro de 2021. A redução
foi detectada nas cinco
delegacias da cidade: 76ª DP
(Centro), 77ª (Icaraí), 78ª
(Fonseca), 79ª (Jurujuba) e
81ª (Itaipu). A queda mais
acentuada ocorreu na Zona
Sul, atendida pela 77ª, que
registrou oito ocorrências:
seis vezes menos do que as
47 de fevereiro de 2020.
A consequência da redução
dos números é a cooperação
entre as forças locais: Polícia
Militar, Polícia Civil e
Niterói Presente. O
Comandante do 12º Batalhão
de Polícia Militar, Coronel
Sylvio Ricardo Ciuffo
Guerra, explica como
funciona essa parceria entre
as instituições.
- O trabalho feito aqui em
Niterói é em conjunto, diante
de uma integração que eu
modifiquei desde que
assumiu o comando. Toda
sexta-feira nós temos
reuniões com o Niterói

O capitão Wellington
Cândido Moreira Junior,
coordenador do Niterói
Presente, também enfatiza
essa parceria com o Batalhão
de Polícia da região.
- Nas reuniões semanais, nós
fazemos o alinhamento sobre
a posição do policiamento,
analisando as manchas
criminais. Um complementa
o outro. Além disso, nos
meses de dezembro e janeiro
deste ano não tivemos
nenhum roubo de celular em
Niterói – conclui o capitão.
A Polícia Civil também
ganha participação na
redução da criminalidade em
Niterói. O delegado Titular
da 76ª DP (Centro), Luiz
Henrique Marques Pereira,
ressalta a parceria constante
das forças policiais no local.

- Com o trabalho em
conjunto podemos perceber a
redução dos índices de
violência da região,
sobretudo os roubos de rua.
O Niterói Presente está
sempre nas delegacias, com
isso gerando um resultado
positivo para a cidade –
finaliza o delegado.

Presente para fazermos todo
o planejamento de
policiamento na região. Além
dos delegados da região
serem integrados conosco,
inclusive realizando
operações em conjunto -
afirma o coronel.

São Gonçalo busca
recursos para dobrar
efetivo do São
Gonçalo Presente
O prefeito de São Gonçalo, Capitão
Nelson, anunciou que está buscando
recursos para dobrar  o efet ivo da
Operação São Gonçalo Presente. Com 27
dias da ampliação do patrulhamento no
município e 50 prisões no período, o
prefeito reuniu os agentes em um café
da manhã, no prédio que abriga a base
do programa, no ant igo Cen tro de
Integração do Comperj, em Estrela do
Norte, para realizar um balanço deste
primeiro mês de ações no município e
traçar estratégias para reduzir os índices
de criminalidade.
“É um trabalho que iniciamos logo nos
primeiros dias de janeiro,  com a
colaboração do Governo do Estado, na
pessoa do governador em exercício,
Cláudio Castro PSC), que nos auxiliou
a implantar o São Gonçalo Presente.
Esse policiamento tem se mostrado
muito eficaz e muito próximo do
cidadão. Eles estão mudando o conceito
dos munícipes em relação à Polícia
Militar, com a proximidade, no trato, no
combate ao crime e, hoje, eu  tenho
certeza que o gonçalense se sente mais
seguro”, comentou o prefeito Capitão
Nelson, que pretende aumentar o efetivo
do programa para trazer ainda mais
segurança às ruas da cidade.
“Vamos seguir trabalhando para, a cada
ano, aumentar o efetivo e reduzir os
índices de cr iminalidade, além de
manter o empresariado e atrair novas
empresas para o município”, completou.






