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OPORTUNIDADES EM VÁRIAS ÁREAS

OPINIÃO

Firjan oferece estágio
em grandes empresas

LUSOFONIA

Inscrições para níveis técnico e universitário podem ser feitas até o dia 1º de agosto
CIDADES\PÁG. 3
Divulgação/Sônia Campos

A essência e
a vivência da
‘crioulidade’
CIDADES/PÁG. 6

RICHARD SONSOL

Compra de
imóveis sem
sair de casa
PÁG. 4

Gustavo Supmann (à frente na foto), principal referência do SUP em Niterói, será um dos próximos ouvidos pela equipe da UFF que está elaborando o levantamento para alavancar o turismo náutico

UFF faz estudo para alavancar o turismo náutico em Niterói
Pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) estão mapeando a cadeia náutica esportiva de Niterói para documentar o potencial
turístico e desenvolver um plano estratégico para direcionar ações e investimentos no setor. Além de concentrar a maior densidade de clubes
náuticos no país, a cidade é destaque na vela, canoa havaiana e stand up paddle.
PANORAMA\PÁG. 2

Maricá
Acessível é
renovado
Maricá e a Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)
renovaram o convênio para
desenvolver projetos no município
por mais dois anos, nas áreas de
urbanismo e acessibilidade.
CIDADES\PÁG. 4

Divulgação/Prefeitura de Niterói

Búzios: Rua
das Pedras é
revitalizada

Centro: Niterói
passa a cobrar
estacionamento

CULTURA
Alcyr Cavalcanti/Divulgação

CIDADES\PÁG. 4

‘Itaﬂores’ volta
ao calendário de
eventos
CIDADES\PÁG. 4

Desde ontem a Prefeitura de
Niterói passou a cobrar por vagas
de estacionamento no Centro
da cidade nos fins de semana e
feriados. Foram criadas 120 novas
vagas na Avenida Amaral Peixoto
nesses dias, com cobrança entre
8h e 15 horas. Os veículos poderão
parar nos quatro quarteirões da via
no trecho entre a Rua Visconde de
Sepetiba e Avenida Rio Branco.
Exposição está em cartaz na
Sociedade Fluminense de Fotograﬁa

Exposição
exibe detalhes
da Rocinha
Até o dia 31, a Sociedade
Fluminense de Fotografia
(SFF) abriga a exposição
do fotojornalista Alcyr
Cavalcanti, “Rocinha:
Contrastes e confrontos
em uma favela carioca”.

Beto
Baltazar no
Jambeiro
PÁG. 2

Com a novidade, motoristas passaram a pagar para estacionar aos domingos e feriados

CIDADES\PÁG. 3

ESPORTES
Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo tem
teste ﬁnal para
a Liberadores
Atravessando momento
conturbado, Fla recebe a
Chape pelo Brasileiro, antes de
embarcar para a Argentina.

Inglaterra e
Itália decidem
a Eurocopa

A experiência de Filipe Luís pode ajudar o Fla a se recuperar no Campeonato Brasileiro

PÁG. 8
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Panorama RJ
Preparação
para o futuro

POR JEFFERSON LEMOS

Niterói aposta no turismo náutico

Ainda navegando em outras águas
Túlio Moreira

Túlio Moreira

O deputado federal Eduardo
Bismarck (PDT-CE) apresentou um Projeto de Lei que
visa alterar a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional
para obrigar o ensino da linguagem de programação de
dados nos três anos do ensino
médio. Segundo o parlamentar, a programação de dados
é uma linguagem essencial
para o desenvolvimento do
raciocínio lógico nos jovens
e para o desenvolvimento da
Inteligência Artificial no Brasil,
já presente na nossa realidade
é considerada o futuro da
tecnologia em todo o mundo.
“Estima-se que apenas 3% dos
universitários se formam em
exatas e é necessário que esse
número cresça se quisermos
desenvolver tecnologias como
a Inteligência Artificial no Brasil”, destaca.
A linguagem de programação
é um método padronizado de
implementação de um código
fonte (que pode ser compilado
e transformado em um programa de computador) que
informa instruções de processamento ao computador.
O deputado também presidente da Frente Parlamentar
Mista da Inteligência Artificial
e autor do PL 21/20, que cria
o Marco Legal da Inteligência
Artificial no Brasil.

Pesquisadores da UFF estão
realizando um mapeamento
da cadeia náutica esportiva
de Niterói, para documentar o
potencial do turismo náutico
na cidade, avaliar a competitividade do município e desenvolver um plano estratégico
que direcione ações e investimentos no setor. Além de dispor de belas praias com boas
condições de balneabilidade

o ano todo, Niterói conta com
diversas ilhas oceânicas, litoral bem recortado e a maior
densidade de clubes náuticos
no país. Entre os esportes,
opções como vela, canoa
havaiana e SUP. Considerado
um dos principais nomes do
stand up paddle na cidade,
Gustavo Supmann (foto) será
um dos próximos a ser ouvido pela equipe do projeto.

Nova tendência no mercado

Irmão do prefeito de Niterói,
Axel Grael, o bicampeão
olímpico Torben Grael aposta no turismo náutico também fora da cidade. Antes
de embarcar para Tóquio,
onde ele comandará a seleção brasileira de vela nos
Jogos Olímpicos, o velejador
conheceu o Lago Corumbá
IV, em Abadiânia, a cerca de
90 km de Brasília. Lá, Tor-

ben irá construir e operar
uma marina guarda-barcos
projetada por sua empresa,
a Intermarinas.
Torben, que é coordenador
técnico da seleção brasileira
de vela, sobre sua expectativa por medalhas nos Jogos
Olímpicos de Tóquio, no
Japão, e disse estar muito
confiante no sucesso da
delegação brasileira.

Divulgação/Carlos Pinho

Ciro e Lupi serão
homenageados
O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes e o presidente nacional
do PDT, Carlos Lupi, serão
homenageados na Câmara
Municipal de Niterói nesta
próxima segunda-feira (12).
Ciro receberá a medalha José
Clemente Pereira e Lupi, o título de cidadão niteroiense. A
iniciativa é do vereador Binho
Guimarães (PDT). A Sessão
Solene terá transmissão ao
vivo, às 19h, na página da
Câmara Municipal de Niterói
no Facebook.

Pegando carona nas mudanças promovidas pelo
isolamentos social, os PUDOs: pontos de retirada e
coleta de mercadorias estão
se popularizando, fazendo o
elo entre lojas, e-commerces e clientes. A tendência
é que a prática ganhe ainda
mais atenção no Brasil, que

CARTA DO LEITOR

já conta com uma empresa
especializada: a Pegaki. João
Cristofolini (à esquerda na
foto), gestor e co-fundador
da Pegaki, importou o conceito dos PUDOs (do inglês
Pick Up & Drop Off ) e o
aplicou à realidade brasileira.
No Rio, é mão na roda para
quem mora em área de risco.

Depois de viralizar em 2020
com o vídeo no TikTok ‘Deve
ser muito ruim não gostar de
mim e não poder me chamar de feia’, Patrícia Ramos,
influenciadora carioca atualmente com quase 5 milhões
de seguidores nas mídias
sociais viu seu e-commerce
de roupas, Collection By Paty,
aumentar as vendas 1.000%
após a fama. Ela precisou

CULTURA

Ainda falando em turismo
náutico, na última sexta-feira
o ministro do Turismo, Gilson
Machado Neto, participou de
uma transmissão online que
marcou o lançamento do
Boletim de Inteligência de
Mercado no Turismo com
foco no Turismo Náutico.
O documento compila dados
e informações sobre produtos e experiências do setor
em todas as regiões do Brasil
e as principais tendências e
inovações do segmento, que
deverá ser uma das principais atividades a contribuir
para a retomada do turismo
nacional no pós-pandemia.
A elaboração do boletim
teve apoio da Rede de Inteligência de Mercado no
Turismo (RIMT), composta
por membros do MTur, Embratur, Sebrae Nacional e
órgãos oficiais de Turismo e
do Sebrae nas 27 Unidades da
Federação.

Rio também foca
no turismo náutico

Dando a volta por cima
Divulgação

Saída é por
dentro d’água

passar por uma reestruturação para atender a demanda.
Hoje, a página soma mais de
70 mil seguidores e vende 400
peças por mês. Além disso, a
influencer compartilha nas
redes sociais a sua rotina
cheia de bom humor, autoestima e ensinamentos sobre
o evangelho cristão. Pois é,
quem não gostava dela deve
estar se mordendo.

O turismo náutico também
foi um dos temas do encontro do governador Cláudio
Castro com o Cluster formado pelas estatais federais
Emgepron, Amazul, Nuclep,
além da Condor Tecnologias
Não Letais, a única privada
do grupo.
Na reunião foi apresentado o plano de ação elaborado
pelo Cluster para fomentar
a chamada matriz insumo-produto do setor, que vai
da construção de navios e
plataformas de petróleo até
o turismo e lazer náuticos,
passando pela questão da
política de conteúdo nacional e a da pesca.
Castro deu prazo de 15
dias para o grupo formatar a
ideia junto com a Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico e apresentar
como a medida se desenvolverá na prática.

FABIANA MAIA
f a b i a n a.m a i a @ o f l u m i n e n s e.c o m.b r

Final Copa América
Ouvi falar que muitos brasileiros vão torcer para a Argentina vencer o Brasil nesta final da Copa América. Com todo
respeito, até entendo a galera gostar do Messi, torcer pelo
cara, mas não tem como apoiar o nosso maior rival contra
a seleção canarinho em casa. Não consigo acreditar nessa
galera. Brasil sempre terá minha torcida independente da
situação.
Mariana Amaral

Público nos estádios
Acho que a questão do público voltar aos estádios já
deveria ser discutida novamente. A vacinação está caminhando, muita gente já está imunizada. Acredito que se
organizar direitinho, já podemos ter em breve o retorno
do torcedores nas arenas esportivas do Brasil.
Thaís Dias
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Os contrastes da
Rocinha em mostra
Até o dia 31, a Sociedade
Fluminense de Fotografia
(SFF) abriga a exposição do
fotojornalista Alcyr Cavalcanti, “Rocinha: Contrastes
e confrontos em uma favela
carioca”. A mostra integra o
27º Congresso Mundial de
Arquitetos, que acontece
durante este mês na cidade
do Rio de Janeiro. A mostra
pode ser conferida de segunda a sexta, das 9h às 18h,
e aos sábados, das 9h às 13h,
na Galeria Octávio do Prado

MPB Betos
Nesta segunda, o Solar do
Jambeiro traz no “Papo à
Live” o MPB Betos. A transmissão tem início às 18h e
o público poderá assistir
pelo Instagram @solardojambeiro. Neste quadro,
músicos e compositores
da cidade de Niterói falam
de suas carreiras e do atual
momento profissional que
se apresenta para área da
cultura. Em uma conversa
informal, Beto Baltazar e
Beto Ferreira conversam
durante 50 minutos.

da SFF.
As imagens expostas na
mostra de Alcyr Cavalcanti
fazem parte de um trabalho fotográfico iniciado no
final dos anos 80, quando
ele trabalhava em jornais
diários e posteriormente em
uma pesquisa de campo ao
utilizar a fotografia como
método em ciências sociais.
A Sociedade Fluminense
de Fotografia fica Rua Dr.
Celestino, 115, Centro de
Niterói.

Alcyr Cavalcanti/Divulgação

Exposição está em cartaz na Sociedade Fluminense de Fotografia

Divulgação

AMOR DE U.T.I – Neste domingo, às 21h30, o #CulturaEmCasa apresenta a comédia dramática Amor de
U.T.I, do diretor Darson Ribeiro, também escrita por
ele e na qual também atua juntamente com o ator
Ken Kadow. A peça tem como pano de fundo o amor
incondicional potencializado em época de pandemia.
O texto traz à tona o tema idosos e LGBTQI+.

Beto Baltazar e Beto Ferreira são os
convidados do “Papo à Live”

CCBB – Nesta segunda, o psiquiatra e professor Vitor
Pordeus participa do “Com a Palavra - Um percurso
pela exposição Nise da Silveira: A Revolução pelo
Afeto”, do CCBB-Rio. Ele aborda a exposição a partir
de outros campos de conhecimento, assim como múltiplos olhares, modos de conhecer e de se relacionar
com a arte.
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Firjan anuncia vagas de estágio
Oportunidades são para estudantes dos níveis técnico e universitário trabalharem em grandes empresas
Tomaz Silva/Agência Brasil

Vagas para estudantes de diversas áreas, em uma grande
empresa com todas as áreas
elegíveis, é o que oferece o
Novo Programa de Estágio
2021 da Firjan para alunos
da área técnica e do ensino
universitário. Com inscrições
abertas até 01/08, o estágio
tem duração de seis meses a
dois anos e carga horária de
quatro ou seis horas diárias,
com benefícios que incluem
bolsa-auxílio, vale-refeição,
auxílio-transporte, seguro de
vida e recesso. O processo de
seleção do programa começa
com a inscrição on-line no
site da Firjan www.firjan.
com.br/programadeestagio,
seguida de entrevistas com
o RH, resolução de cases,
conversa de alinhamento e
painel final.
Estudantes de cursos técnicos (inclui também os mais
de 20 cursos da Firjan SENAI)
e universitários estão aptos
a entrar no Programa de Estágio, que engloba diversas
áreas de atuação: Competitividade, Comunicação,
Desenvolvimento e Inovação,
Educação, Gestão de Pessoas,
Integridade Corporativa, Jurídico, Negócios, Petróleo,
Gás e Naval, Planejamento
e Finanças, Planejamento
Estratégico, Relacionamento, Relações Institucionais,

Inscrições para
as vagas de
estágio podem
ser feitas até 1º
de agosto através
do site da Firjan
Meireles, gerente de Seleção
e Administração de Pessoal
da Firjan.

Estágio de até dois anos e carga horária de quatro ou seis horas diárias inclui vários benefícios

Saúde e Segurança do Trabalho, Suprimentos e Serviços,
Tecnologia da Informação, e
Tecnologia e Inovação.
O objetivo do programa,
previsto para começar a partir de outubro, é levar aos
estudantes a oportunidade

de complementar a sua formação escolar, por meio de
experiências profissionais e
de ações de desenvolvimento
que promovam o aperfeiçoamento técnico, cultural e de
relacionamento humano. “O
Programa de Estágio da Firjan

contribui na formação de novas gerações de profissionais
e a criar e manter um espírito
de renovação, de oxigenação
permanente para a Firjan e
para as empresas, que posteriormente aproveitam nossos
estagiários”, enfatiza Delmo

Clube Central deixa de ser posto
de vacinação nesta segunda-feira
Segundo prefeitura, demanda não justifica funcionamento da unidade em Icaraí
A partir desta segunda-feira
(12), a vacinação contra a
Covid-19 realizada no Clube Central, em Icaraí, será
transferida para o posto
volante do Campo de São
Bento, no mesmo bairro. As
equipes de vacinação do Clube Central serão deslocadas
para o Campo de São Bento,
ampliando a capacidade
de atendimento no local. A
região também conta com
a imunização na Policlínica
Regional Sérgio Arouca, no
Vital Brazil.
O ponto de vacinação
no Clube Central, na Praia
de Icaraí, foi aberto para
absorver a grande demanda
de idosos que moram na região. Como esse grupo já foi
imunizado, e o movimento
reduzido, não é mais neces-

sária a manutenção de três
locais de vacinação nesta
área de cobertura.
Agendados pelo Colab
- As pessoas que estavam
agendadas pelo aplicativo Colab para a vacinação
n o C l u b e Ce n t ra l s e r ã o
imunizadas no mesmo dia
e horário, no Campo de
São Bento. Haverá uma fila
exclusiva para esse grupo.
A secretaria municipal de
Saúde enviou um e-mail e
mensagem pelo aplicativo
para cada um dos agendados
informando sobre a mudança de local.
A vacinação contra a Covid-19 segue normalmente
nas Policlínicas Regionais,
nos postos volantes do ginásio do colégio Gomes Pereira,
no Largo da Batalha, e Cam-

po de São Bento, em Icaraí,
além do drive thru no Campus da UFF, no Gragoatá.
A entrada para a vacinação
acontece no período de 8h
às 16h, e a imunização até
as 17h.

Enel tenta
antecipar
estação de
Casimiro

Prefeitura de São Gonçalo
revitaliza praça no Zé Garoto

O prefeito de Casimiro de
Abreu, Ramon Gidalte,
teve nova uma reunião,
por videoconferência, com
representantes da Enel na
sexta-feira (9). Na pauta, a
conclusão da subestação
de energia elétrica. De
acordo com o executivo
de Clientes de Governos
Municipais da Enel, Leandro Freitas, a empresa vem
mobilizando esforços e
recursos para antecipar a
conclusão da obra de 2024
para o segundo semestre
de 2022. A concessionária
aguarda a liberação das
licenças ambientais e fundiárias para reiniciar as
obras em outubro.
Segundo o prefeito, a
concessionária também
mostrou apresentou dados
sobre investimentos de R$
6 milhões em melhorias,
prometendo mais R$ 3
milhões ainda neste ano.

A Prefeitura de São Gonçalo,
por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano,
realizou uma série de melhorias na Praça Estephânia de
Carvalho, no Zé Garoto.
O local, um dos mais
emblemáticos da cidade,
recebeu o serviço de poda,
urbanismo e iluminação pública, com ações das subsecretarias de Parques e Jardins
e Iluminação Pública.
Entre reparos e pequenos
ajustes, cerca de 15 pontos
foram religados no local, que
ganhou vida nova, transmitindo mais sensação de segurança e permitindo o retorno
das famílias gonçalenses em
todos os horários.
“Essa ação já estava no
cronograma da pasta e nesta
semana o local foi contemplado. Seguimos trabalhando com alta demanda em
vários pontos da cidade e,
desde o início do ano, já

Confira o endereço
dos postos:
Policlínica Sérgio Arouca –
Rua Vital Brazil Filho, s/nº
– Vital Brazil.
Policlínica Dr. João da Silva
Vizella – Rua Luiz Palmier,
726 – Barreto.
Policlínica Regional de Itaipu
– Avenida Irene Lopes Sodré
– Itaipu.
Policlínica Regional Carlos
Antônio da Silva – Avenida
Jansen de Melo, s/nº – São
Lourenço.

Policlínica Regional Doutor
Guilherme Taylor March – R.
Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.
Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione
– Rua Dr. Marcolino Gomes
Candau, 111– Piratininga.
Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João
Brasil, s/nº – Engenhoca.
Drive thru na Universidade Federal Fluminense –
Campus Gragoatá – Rua
Alexandre Moura, 8 – São
Domingos.
Posto volante no Ginásio do
Colégio Gomes Pereira: Rua
Nilo de Freitas, 40 – Largo da
Batalha.
Posto volante no Campo de
São Bento: Centro Cultural
Paschoal Carlos Magno –
Icaraí.

Espaço recebeu o serviço de poda, urbanismo e iluminação pública
Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, recebeu várias melhorias

iluminamos mais de 10 mil
pontos”, disse o subsecretário de Iluminação Pública,
Ricardo Pericar.
No que diz respeito ao
Parques e Jardins, foram realizados os serviços de poda

das árvores que estavam
atrapalhando a iluminação
e a retirada das árvores que
estavam com risco de queda.
Ainda segundo a pasta,
está prevista uma pintura da
praça nos próximos dias.

Desenvolvimento - Para
permitir um acompanhamento mais próximo do estagiário, o novo programa prevê
a realização de uma trilha de
desenvolvimento, ou seja,
momentos de capacitação sobre as temáticas mais atuais
para o profissional; roteirização de eventos, abordando
fatores técnicos da formação
acadêmica universitária ou
da escola técnica; e a criação
da liga dos estagiários, um
canal de comunicação para
discussão e sugestões, até
mesmo de rodas de diálogo
com executivos da federação.
Meireles chama a atenção
para o fato de o estágio ser totalmente prático, e o jovem se
envolver em todas as tarefas.
“Os estagiários têm a oportunidade de vivenciar o dia a
dia da profissão, por meio de

experiências práticas, participando ativamente da rotina,
dos processos e dos projetos
da empresa”, acrescenta.
Há sete meses como
estagiária da Gerência de
Associativismo, Fernanda
Rocha, 24 anos, estudante do 5º período de Relações Internacionais, destaca
que a oportunidade de estagiar em uma instituição
renomada como a Firjan é no
mínimo uma experiência
enriquecedora. “É um grande desafio, ainda mais em
tempos de pandemia, mas
acredito no meu crescimento
como profissional, inclusive,
dentro da própria empresa.
Daqui a 5, eu almejo trabalhar na área de Relações
Internacionais, da Firjan”, diz
Fernanda.
O estágio para o nível
técnico tem carga horária de
20 horas semanais (4 horas
diárias) e o aluno deve se formar entre os meses de julho e
dezembro de 2022. Já a carga
horária para o nível superior é
de 20 horas ou 30 horas semanais (4 horas ou 6 horas diárias) para estudantes a partir
do 3º período da faculdade,
com formatura prevista para
julho de 2023. Mais informações e inscrições no site da
Firjan: www.firjan.com.br/
programadeestagio.

Centro terá cobrança por
vagas no fim de semana
Desde ontem a Prefeitura de
Niterói passou a cobrar pelo
estacionamento aos domingos e feriados no Centro da
cidade, com a criação de novas vagas rotativas na Avenida
Amaral Peixoto, nos fins de
semana e feriados. A Prefeitura disponibilizou 120 novas
vagas de estacionamento entre 8h e 15 horas. Os veículos
poderão parar nos quatro
quarteirões da via no trecho
entre a Rua Visconde de Sepetiba e Avenida Rio Branco,
em 45 graus - em diagonal
-, do lado esquerdo, junto à
ciclovia, sem bloqueá-la. Há
cobrança pelo Niterói Rotativo por período estacionado.
A instalação de novas placas de trânsito informando a
permissão para estacionar já
foi feita na quinta e sexta-feira
e poderá ser ajustada conforme necessário. O presidente
da NitTrans, Gilson Souza,
explica que um estudo de
viabilidade técnica apontou
a possibilidade, dado o baixo

fluxo de veículos na avenida
nos fins de semana.
“Estamos ampliando a
oportunidade de o niteroiense visitar o Centro nos fins de
semana. Aumentar a circulação de pessoas nesta região
com tantos atrativos interessantes proporciona também
o fomento ao comércio local”,
enfatiza Gilson Souza.
Outra novidade no trânsito da Amaral Peixoto é a
autorização para embarque e
desembarque imediato todos
os dias da semana, nos dois
lados da via.
“Além do estacionamento
nos fins de semana, vamos
autorizar também que os
carros parem para embarcar
e desembarcar passageiros
todos os dias. Contudo, um
alerta: os motoristas precisam
entender que parada não
é estacionamento, e deve
acontecer somente durante
o tempo suficiente para pegar
ou deixar o passageiro”, explica o presidente da NitTrans.

Mangaratiba ganhará
uma escola de música
O Pomar da Casa Branca,
uma das mais tradicionais
construções de Mangaratiba,
será a sede do novo espaço
cultural da cidade. O local,
que agora está sobre a tutela
da Fundação Mário Peixoto
(FMP), abrigará um projeto
social e a futura Escola Municipal de Música.
A novidade foi anunciada
nesta semana pelo Prefeito
Alan Bombeiro e o Presidente
da Fundação Mário Peixoto,
Jefferson Dias, durante uma
visita técnica realizada no Pomar. O local, que fica em Nova
Mangaratiba, será totalmente
revitalizado e preparado para
abrigar a futura Escola de
Música.
De acordo com o Prefeito
Alan Bombeiro, a ideia é implantar no espaço um projeto
social de música voltado para
a população local e comunidade remanescente quilombola. A iniciativa incluirá a
oferta de oficinas musicais e
de artes diversas, integrando
assim, moradores de todos os

distritos de Mangaratiba.
“Vamos fazer uma transformação pela cultura. O
Pomar da Casa Branca, um
local rico em história, mas,
que estava abandonado, vai
se transformar num polo
de música e artes da nossa
cidade. Nosso objetivo é recuperar o espaço, iniciar as
oficinas e daqui a uns meses
criar a Orquestra Municipal
de Mangaratiba”, anunciou
o Prefeito.
O Presidente da Fundação
Mário Peixoto comentou a
importância para o cenário
cultural do município. “Estou
muito feliz, pois, esse projeto
era um dos mais aguardados
pela Fundação Mário Peixoto. Estamos trabalhando no
planejamento para implantar a Escola Municipal de
Música há bem mais de um
ano. Vamos ter um espaço
de formação em música,
que vai valorizar nossa arte
e cultura, além de oferecer
novas oportunidades para os
moradores”, destacou.
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Vendas on-line aquecem mercado imobiliário
Divulgação

Richard Sonsol*
Comprar um imóvel sem sair de
casa era um sonho de consumo

no passado, virou tendência há
pouco tempo e hoje já é realidade no país. Com a digitalização
crescente do mercado imobiliário, acelerada em resposta ao
isolamento imposto pela pandemia da covid-19, é possível
fazer tudo pela internet, desde a
escolha, visitação e fechamento
do contrato.
A Web está aí para dar eficiência e desburocratizar os
negócios em diversos níveis. Em
alguns países, como nos Estados
Unidos, as transações imobiliárias podem ser feitas totalmente
on-line. A capacidade de fazer
contratos de maneira virtual
facilita e impulsiona as vendas.
É um caminho sem volta.
Com o isolamento social, os
consumidores correram para
o e-comércio para a compra
de produtos e serviços. O mes-

mo aconteceu em relação aos casos, nem isso.
imóveis. As famílias passaram
As vendas estão em alta. Em
a pré-selecionar os apartamaio, o volume de financiamentos e casas utilizando
mentos com recursos das
ferramentas digitais.
cadernetas de poupança
As visitas passaram a
bateu recorde histórico
ser feitas através
para o mês. O dede fotos, vídeos e
sembolso somou R$
vídeo chamadas, A capacidade de 17,47 bilhões, sufazer contratos perando em 4,6% o
onde o corretor
mostra todos os
registrado em abril,
de maneira
detalhes do imóalém de dar um salto
virtual facilita de 144,9% se comvel ao interessado. Há também o
parado a maio do
e impulsiona
‘tour virtual’, com
ano passado (R$ 7,13
as vendas. É
o uso de fotos em
bilhões). Foram neum caminho
360 graus ou ócugociados 73,2 mil
los de realidade
imóveis, 4,3% a mais
sem volta.
virtual. Ao final
que abril e alta de
do processo de
194,6% em relação a
escolha é que o comprador
2020, segundo a Associaagenda uma visita física
ção Brasileira das Entidaao imóvel, antes de fechar
des de Crédito Imobiliário
o negócio. E, em alguns
e Poupança (Abecip).

A demanda por imóvel em
Niterói se mantém firme em
todos os bairros da cidade - que
oferece excelente infraestrutura
e preços competitivos. Para fechar um bom negócio, procure
os associados da ADEMI-Niterói
para obter a assessoria necessária para fechar um bom negócio.

*Richard Sonsol
Presidente da ADEMI-Niterói

‘Maricá Acessível’ é renovado
Convênio com a Firjan cria projetos para a qualidade da via pública, tornando-a acessível e sem barreiras
Evelen Gouvêa/Divulgação

A Prefeitura de Maricá e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)
renovaram, na manhã desta
segunda-feira (5), o convênio
para desenvolvimento de projetos no município por mais
dois anos. Realizado através
da Secretaria de Urbanismo,
o convênio prevê, principalmente, a continuidade do
programa Maricá Acessível,
que visa melhorar a qualidade do logradouro público,
tornando-o acessível, livre e
com ausência de barreiras.
A celebração contou com
a presença do presidente da
Firjan Leste Fluminense, Luiz
Caetano. De acordo com ele,
a parceria com o município
acontece em um momento
oportuno por conta da revi-

Rua das
Pedras
na forma
original
A famosa Rua das Pedras,
referência turística para
quem visita Armação dos
Búzios, depois de anos sofrendo reparos, está sendo
toda revitalizada na sua
forma original de quando
foi construída na década
de 1970, quando ainda era
distrito de Cabo Frio.
Segundo o secretário
de Turismo e Patrimônio Histórico, Luiz Romano, a Rua das Pedras
foi construída em pedras
para poder solucionar a
umidade do local que era
tudo mangue. O pó de
pedra não impermeabiliza
o solo, por isso é o correto
e natural. “Estamos preservando nossa história
e resgatando a cultura do
local”. – disse o secretário.
Uma equipe da Secretaria de Serviços Públicos
está retirando todo o rejunte de asfalto e cimento
que foi colocado indevidamente entre as pedras
pelas gestões anteriores.
De acordo com o secretário Marcus Vallerius
– Marcão: “É preciso ter
todo cuidado em preservar a originalidade do
local, estamos agindo de
acordo com a história
da rua que é um ponto
turístico. O pó de pedra
vai tampar todos os buracos e nivelar o solo para
não causar acidentes em
ninguém. Vai ficar muito
bom”.

são do plano diretor.
“A renovação do nosso
convênio e retomada de projetos como o das calçadas
acessíveis se torna muito
importante nesse momento,
principalmente agora em
que Maricá passa por uma
revisão do plano diretor. É
uma tradição para nós sermos parceiros da Prefeitura
de Maricá, inclusive para nós
é um privilégio contar com o
município no avanço e desenvolvimento de melhorias para
empreendedores e moradores
da cidade”, explicou o presidente Luiz Caetano.
Para o titular da secretaria
de Urbanismo, Celso Cabral,
pasta à frente da parceria, a
renovação do convênio com
a Firjan representa para além

Renovação da parceria foi celebrada e contou com a presença do presidente da Firjan Leste Fluminense, Luiz Caetano

da reativação do programa
Maricá Acessível.
“Renovar o contrato hoje
com a Firjan vai nos garantir
a retomada de projetos que
já acontecem no município,
como o Maricá Acessível,
mas entendemos que é muito
mais do que isso. Ter a Firjan
conosco, nos apoiando, não
só nesse programa, mas como
em outros também, nos ajuda
a mostrar para o público empreendedor do Rio e do Brasil
inteiro os novos mercados
que estão se abrindo aqui em
Maricá”, explicou.
Ao final da reunião, a Secretaria de Urbanismo firmou
o compromisso com a Firjan
de marcar uma nova reunião
para o desenvolvimento de
novos projetos.

‘Itaflores’ de volta ao Teresópolis ganha unidade
calendário de eventos da Casa do Trabalhador

Com o objetivo de valorizar a
produção municipal de flores
e torná-la referência na região
novamente, a Prefeitura de
Itaboraí já começou a planejar
a volta do Itaflores. Promovido
pelas Secretarias Municipais
de Agricultura (Semagri) e de
Turismo e Eventos (Semtur), o
tradicional evento pode retornar ao calendário da cidade
após sete anos sem realização.
Representando o prefeito
Marcelo Delaroli, o secretário
de Agricultura de Itaboraí,
Abílio Pereira, deu início ao
planejamento das ações, durante uma reunião na sede
Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste),
no Centro. Participaram do
encontro, o diretor geral do
Conleste, Hédio Mataruna, o
representante do Emater-Rio,
Paulo Cézar da Silva e a da
FlorTec, Ana Paula Sá Leitão.
O evento, que não é realizado há sete anos no município,
está sendo organizado com
o objetivo de beneficiar os
produtores locais e irá contar
com uma série de atividades,
incluindo workshops, cursos
e expedições para floristas.
Atualmente, Itaboraí ocupa o
primeiro lugar em produção
de plantas ornamentais no
Estado.
Para o prefeito de Itaboraí,
Marcelo Delaroli, o Itaflores
é um evento tradicional no
município e que não pode
continuar esquecido. “Vamos
retomar com este evento tão
importante para a cidade.
Uma forma de fomentar a
economia local, contribuindo

Após sete anos
sem realização
evento já está
sendo planejado
com as vendas dos produtores
locais e ainda divulgar seus
produtos para todo estado.
É com muita satisfação que
iremos realizar este evento
tão significativo para a cidade
e para nossos produtores de
plantas ornamentais”, frisou
o chefe do Executivo.
O secretário municipal de
Agricultura, Abílio Pereira,
enfatiza que, diferentemente
das outras edições, o Itaflores
está sendo reformulado como
um projeto de transformação
deste mercado no município.
Segundo o chefe da pasta, as
ações não serão reduzidas
apenas aos dias de evento.
“Estamos montando um
calendário de atividades voltadas ao ramo da floricultura
que continuará ao longos
dos meses. Será um marco na
história deste mercado produtor em Itaboraí. Sabemos
do potencial da nossa cidade
e o Itaflores é uma forma de
concentrar os trabalhadores,
valorizar a produção local e
dar oportunidades profissionais para que o setor continue crescendo”, afirmou o
secretário.
A reunião contou com
a participação on-line da
responsável pela primeira
Itaflores, a diretora da FlorTec,
Ana Paula Sá Leitão, direto de
Holambra (SP).

Equipamento vai ajudar a incluir e manter o trabalhador no mercado
Luis Alvarenga

Encerrando as comemorações de 130 anos de Teresópolis, o governador Cláudio
Castro inaugurou na última
semana a Casa do Trabalhador na cidade, a terceira na
Região Serrana, que conta
ainda com unidades em
Petrópolis e Nova Friburgo.
O programa, da Secretaria
de Trabalho e Renda, oferece preparação, formação e
qualificação da população
para o mercado de trabalho,
gerando emprego e renda
para os municípios.
“Cabe a nós como poder
público gerar essas oportunidades de emprego. Precisamos fazer essa ligação
entre as pessoas que estão procurando emprego e
aquelas que querem contratar, qualificar os cidadãos
para que tenham uma vida
melhor”, disse o governador
Cláudio Castro.
Entre os benefícios oferecidos com a implantação
de uma unidade Casa do
Trabalhador, destaca-se o
desenvolvimento de ações
de apoio ao trabalhador para
sua inserção, reinserção e
manutenção no mercado de
trabalho, através do alinhamento entre a qualificação
profissional e as demandas
locais. Também são possíveis parcerias e acordos
com diferentes instituições,
visando o oferecimento de
cursos, palestras e oficinas
dos mais diversos assuntos
de interesse do trabalhador

Unidade foi inaugurada pelo governador do Estado do Rio, Cláudio Castro

e do potencial de trabalho
da região.
“Inaugurar uma unidade Casa do Trabalhador é
investir na capacitação da
população fluminense. É
dar mais um passo em busca
da melhoria da empregabilidade do nosso Estado.
Atualmente, Teresópolis é
um dos municípios que mais
atuam com o Sine e valorizam o potencial do trabalho
da Setrab. Essa inauguração

só tem a melhorar a relação
entre o estado e município
e, em consequência, entre
trabalhadores e empregadores”, disse o secretário de
Trabalho e Renda, Léo Vieira.
Atualmente, há oito unidades implantadas e em
funcionamento no Estado
– Manguinhos, Itatiaia, Guadalupe, Ilha do Governador,
Nova Friburgo, Petrópolis, Seropédica e Miguel
Pereira.

Domingo, 11, e segunda-feira, 12/7/2021

Cidades

ofluminense.com.br

5

6

Cidades

ofluminense.com.br

Carioca cria a primeira plataforma de
livros em português fora do Brasil

OPINIÃO

Administradora de empresas, residente na Alemanha, começou comprando livros para os filhos
Divulgação

Quando se tornou mãe, em
2012, a administradora de
empresas Vanessa Pfeil não
esperava que isso a fizesse
criar um negócio inovador,
que impactasse diretamente
nas vidas de tantas mulheres
ao redor do mundo. Morando
na Alemanha, ela fez uma
promessa à mãe: ensinar
português aos filhos gêmeos
recém-nascidos para que
pudessem se comunicar com
a avó brasileira e conhecerem
sua cultura materna.
Em pouco tempo, ela percebeu que para manter a
promessa que parecia simples, precisaria criar uma
distribuidora de livros, que
hoje, nove anos depois, é
o maior clube de livros em
português brasileiro fora do
Brasil, atuando em mais de
30 países, em toda a Europa,
além de Etiópia, Austrália,
Japão, Canadá, Singapura e
Estados Unidos. Este mês,
ela virá da Alemanha, país em
que vive há mais de 15 anos,
para o Brasil. Aqui, estreitará
laços para a criação da Kids
Bilíngue, primeira plataforma de livros infantis fora do
Brasil.
Vanessa bem sabe a importância que a literatura
pode ter na vida de uma
criança: nascida e criada no
Complexo da Maré, encontrou nos livros que encontrava no lixo um alento para as
necessidades que passava:
“Quando não tinha o que
comer em casa, eu lia. Quando faltava alguma coisa, eu
lia. Eu digo que os livros me
salvaram”, relembra.
No site da Livros For Kids
é possível encontrar publicações para todos os gostos,
desde clássicos da literatura
brasileira passando por Turma da Mônica, de empoderamento racial, didáticos,
religiosos, entre outros.

comercial@ofluminense.com.br

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA
“Amanhã a cidade virá novamente inimiga dos poetas.
Mas agora ela dorme, ela não sabe que os poetas falam com Nossenhor,
com a lua e as estrelas, nesta hora tão lírica...
Menina romântica, irmã das crianças e dos poetas...
A tua janela, florida de esperanças, é um mistério que a cidade não entende.
Passa a serenata.
Mas no coração dos que temem a primeira luz do dia que vai chegar
ficam os gemidos do violão e do cavaquinho,
vozes crioulas neste noturno brasileiro de Cabo Verde.”
Serenata, Baltasar Lopes da Silva (excerto)

Vanessa Pfeil acabou criando negócio inovador, que impacta na vida das mulheres

mas eu tinha amigas brasileiras que iam na minha casa e
falavam: “Nossa, esse livro é
bem bacana, me empresta?”
Foi quando eu percebi que
havia um nicho de negócio,
porque não têm livros em
português do Brasil aqui na
Europa”, relembra Vanessa.
Estrutura
A distribuição é feita através
de time majoritariamente feminino, através de uma rede
de 25 mulheres na equipe, a
Livros For Kids tem se consolidado dentro e fora do Brasil,
segundo Vanessa. Para atender a demanda, este ano a
Livro For Kids inaugurou seu
novo depósito, na Alemanha,
com 250 metros quadrados,
que pode receber até 30 mil
livros de uma única vez.
“O trabalho que desenvolvemos ainda tem apoio das

embaixadas da Alemanha,
Espanha, Portugal, Japão,
Austrália e demais países
aonde estamos inseridos”,
conta. “Fornecemos para
governos, através das bibliotecas públicas e distribuímos
para grandes livrarias também”, aponta.
Segundo Vanessa, o próximo passo para será a criação
de um clube do livro bilíngue,
através da criação da primeira
plataforma infantil fora do
Brasil, possibilitando que
além de crianças descendentes de brasileiros possa
ter contato com a cultura e o
idioma. O trabalho de Vanessa ainda dá a possibilidade de
crianças de todo o mundo se
tornarem multilíngues, sendo
alfabetizadas em mais de um
idioma concomitantemente
Para conhecer mais sobre
a Livros For Kids, acesse:
www.livrosforkids.com
divulgação

António Montenegro Fiúza*
Divulgação

A remota aldeia do Caleijão, em São Nicolau – Cabo
Verde, via nascer Baltasar
Lopes da Silva, em 1907.
Uma povoação pequena,
numa ilha pouco relevante
de um arquipélago minúsculo, tanto que quase não
se nota no mapa mundial;
um ano comum, sem grandes acontecimentos: estabelecendo-se, dir-se-ia,
uma redundância do banal
e do ordinário.
Nesta conjuntura tão
pouco especial e característica, não se poderia adivinhar que nasceria um dos
grandes impulsionadores
da literatura cabo-verdiana, um dos fundadores
da Revista “Claridade”, o
escritor do livro mais lido
e representativo do país, de
contos maravilhosamente
redigidos, trazendo consigo a essência e a vivência
da “crioulidade”, quem
viria a ser, ainda, patrono
da Universidade Lusófona
de Cabo Verde.
Licenciado em Direito
e em Filologia Românica, professor secundário
numa época em que a
educação ainda consistia
num apanágio de muito poucos privilegiados,
Baltasar Lopes da Silva
desenvolveu um trabalho

O início
“Quando meus filhos nasceram, eu comprei 200 livros no
Brasil! Eu não sabia se voltaria
no ano seguinte, então decidi
levar uma boa quantidade,

Domingo, 11, e segunda-feira, 12/7/2021

meritório na educação do
povo das ilhas; escreveu em
português e em crioulo-cabo-verdiano, numa quase
aliteração do falar quotidiano, no qual se misturavam (e
ainda se misturam) ambas
as línguas.
Escreveu sobre pessoas,
simples e triviais, nas suas
profissões, com os seus medos, sonhos e desejos, suas
aventuras e desventuras.
Denunciou os problemas
sociais vigentes na época,
como sejam a seca – tão
recorrente no país, a fome
– dela decorrente e a emigração – a qual separava
famílias inteiras, mas que
consistia na única esperança
de sobrevivência.

Na Alemanha, depósito da distribuidora pode receber até 30 mil livros por vez

Domingo, 11, e segunda-feira, 12/7/2021

Apresentou o cabo-verdiano na sua simplicidade,
pintando o quadro real, de
cores ocres e acres, da cor
da terra na qual se semeia
mas que, sem chuva, seria
regada com o sangue do
povo. Apresentou as mães
e avós, de uma sociedade
marcadamente matriarcal,
pois os homens adultos
alistavam-se no exercito da emigração, fugindo
da seca e da fome e enviando víveres, dos quatro cantos da terra, para
sustento das famílias. Falou da ânsia de ficar e da
necessidade extrema de
partir… poetizou as dores
e as tristezas, salpicando-as com laivos de fé e de
resiliência.

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil
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LEILÃO - 15 IMÓVEIS
RS • SC • PR • SP • RJ • GO • MA • MG • PA

Rio de Janeiro/RJ
Loja B no térreo c/ área privativa
QUA - 10h | ELETRÔNICO estimada no local de 172m² (IPTU)
respectiva fração ideal no terreno
Rua Mariz e Barros, nº 1.107
Bairro Tijuca
Lance Mínimo: R$ 1.199.804,00

28/07/2021

Liliamar Pestana Gomes
Leiloeira Oficial
JUCISRS 168/00

7

RESIDENCIAIS
COMERCIAIS
TERRENOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO LEILÃO:
- À vista c/10% de desconto;
- Parcelado c/ sinal e o saldo em até 12,
24, 36 ou 48x (exceto lotes 3 e 15);
- Financiado. c/ sinal e o saldo em até
360 meses.
Comissão de 5% à Leiloeira.

Edital completo, descrição
51 3535.1000 banco.bradesco/leiloes e fotos dos imóveis no site.

leiloes.com.br
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Fla tenta fazer as
pazes com a vitória
Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo aposta no talento do meia Arrascaeta para vencer a Chapecoense

Após duas derrotas seguidas e
nas vésperas das
oitavas da Taça
Libertadores da
América, o Flamengo recebe a
Chapecoense neste domingo.
A partida no Maracanã pela
11ª rodada do Campeonato
Brasileiro será às 18h15.
A má fase rubro-negra, que
tem três derrotas em quatro
jogos, deixou o ambiente tenso
no Ninho do Urubu e o técnico
Rogério Ceni na corda bamba.
Assim, um revés em casa contra
o vice-lanterna da competição
será difícil de impedir a demissão do treinador.
A Libertadores é uma das
prioridades do Flamengo na
temporada. O desempenho do
time, entretanto, tem deixado
todos muito preocupados com
a partida da próxima quarta-feira contra o Defensa y Justicia, na
Argentina.
Além disso, os desfalques
seguem aumentando. Depois
da saída de Gerson, Diego Ribas lesionou o joelho e Bruno

Rubro-Negro
esperam contar
com Gabigol e
Everton Ribeiro
que estavam na
Copa América
Henrique sofreu um estiramento. Neste domingo, João
Gomes não poderá atuar por
causa do terceiro amarelo que
recebeu contra o Galo no meio
da semana.
Assim, Ceni torce para que
Everton Ribeiro e Gabigol tenham condições físicas após
a disputa da Copa América e
possam ser utilizados.
O técnico da Chape, Jair
Ventura, deve ter reforços em
relação ao time que perdeu
em casa para o Corinthians.
O lateral-esquerdo Busanello,
recuperado de lesão, pode deve
retornar. Além disso, o zagueiro
Derlan cumpriu suspensão
pelo terceiro amarelo e está
disponível.

John Kennedy volta
a treinar no Tricolor
O Fluminense
ligou o sinal
de alerta para
os confrontos
contra o Cerro
Porteño, do Paraguai, válidos
pela Taça Libertadores da
América, pois o elenco está
sem um centroavante apto
para atuar neste momento.
Fred, Abel Hernández e
Bobadilla estão no departamento médico. Com isso,
Roger Machado terá que usar
Lucca improvisado no setor.
O elenco carioca pode ter
um reforço para as próximas
partidas. O atacante John
Kennedy vai voltar a trabalhar
com o elenco e pode ser opção
no banco de reservas.

Jovem estava
afastado devido
à covid-19
John não aparece com a
camisa tricolor há muito tempo. O jogador testou positivo
para covid-19 e desde então
busca retornar a melhor forma. O departamento médico
não divulgou o que o atleta
teve para estar de fora dos
treinos.
O jovem atacante apareceu para a torcida durante o
Campeonato Brasileiro. Só
que nesta temporada, John
Kennedy só esteve em campo
no início do Campeonato
Carioca.

Corinthians enfrenta
o perigoso Fortaleza
O Corinthians enfrenta o
Fortaleza, no Castelão, neste
domingo, às 20h30, em partida válida pela 11ª rodada
do Campeonato Brasileiro.
Sem perder há seis jogos, o
Timão busca embalar de vez,
mas terá pela frente um dos
destaques da competição.
Depois de um início
ruim, Sylvinho ajeitou a defesa, e o time vem crescendo
de rendimento dentro de
campo. Com a vitória sobre
a Chapecoense na última rodada, o Alvinegro foi aos 14
pontos, na décima posição
do Brasileiro.
O destaque da equipe
nas últimas rodadas vem
sendo o sistema defensivo.
Após dez partidas dispu-

tadas, o Corinthians é o
time que menos sofreu gols
no Campeonato Brasileiro,
tendo sido vazado apenas
sete vezes.
A tendência é que Sylvinho mantenha a base do
time que enfrentou a Chapecoense para o jogo deste
domingo. O treinador, inclusive, contou com apenas
uma sessão de treinamento
para preparar a equipe para
o confronto com o Fortaleza.
Cantillo foi substituído
com dores no tornozelo
direito na última quinta-feira, porém não preocupa
e deve ficar à disposição de
Sylvinho. Roni, que cumpriu
suspensão contra a Chapecoense, volta a ser opção.

Domingo, 11, e segunda-feira, 12/7/2021

Inglaterra
e Itália
decidem
Eurocopa

João Falcão
garante vaga
no 4x400m
misto

A Eurocopa terá sua final
sendo disputada neste
domingo, às 16 horas (de
Brasília), quando Inglaterra e Itália se enfrentam em
Wembley.
O English Team vai em
busca de sua primeira
Euro na história.
O técnico Gareth Southgate admitiu que a Inglaterra vai precisar ter
uma atuação melhor que
na semi para ficar com o
título.
“Não acho que mantivemos a bola bem o suficiente devido à pressão da
Dinamarca nos três primeiros colocados e vamos
ter que fazer isso melhor
no domingo, porque a
Itália é muito boa nisso”.
Do outro lado, a Itália
chega para coroar seu
“retorno”. Após ficar fora
da Copa de 2018, o técnico Roberto Mancini
conseguiu fazer a Azzurra
ressurgir no cenário europeu.
Mancini espera uma final equilibrada e afirmou
que trabalha para a Itália
não ser surpreendida.
“Se você chegar às finais de um torneio como
este, todos os seus oponentes são fortes. Você
tem que se adaptar a diferentes situações. Você
não pode esperar vencer
com domínio total. Há
jogos em que você pode
sofrer, porque um jogo
não não vá do jeito que
você gostaria, ou porque
outras pessoas estão fazendo coisas que você
não espera”, declarou.

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)
confirmou a presença
do velocista piauiense
João Henrique Falcão nos
Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele herdou a vaga
no revezamento 4 x 400m
misto do atleta Lucas Carvalho que escolheu disputar apenas os 400m.
Os demais classificados
para o revezamento 4 x
400m misto são Geisa
Coutinho, Tabata Vitorino,
Tiffani Marinho, Anderson
Henriques e Pedro Burmann.
Com a confirmação de
João Henrique, de 22 anos,
a delegação de atletismo
conta agora com 54 atletas - sendo 20 mulheres
e 34 homens -, o maior
número de competidores
entre as 311 vagas garantidas pelo país em Tóquio
2020.
A prova revezamento 4 x 400m misto será
disputada pela primeira vez em Olimpíadas.
No início de junho, João
Henrique faturou a medalha de ouro no revezamento masculino 4 x
400m no Campeonato
Sul-Americano, em Guayaquil (Equador), junto
com Bruno Lins, Lucas
Carvalho e Pedro Burmann.
As disputas do atletismo ocorrem entre 29 de
julho e 8 de agosto no estádio Olímpico de Tóquio
e no Sapporo Odori Park,
na cidade de Sapporo, a
800 quilômetros da capital
japonesa.

