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Mulher: violência 
é maior na pandemia

Foram quase 900 atendimentos em um ano, 610 somente em 2021, 70% deles a moradoras de Niterói

BALANÇO DA SALA LILÁS

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Com foco na autonomia 
e no fortalecimento do 
empreendedorismo da rede 
feminina em São Gonçalo, o 
projeto Lidera Mulher foi criado 
com o objetivo de consolidar 
formalmente muitos negócios 
chefiados por quem, em 
muitos casos, é responsável 
por grande parte da renda 
familiar: a mulher. Para dar 
mais visibilidade aos trabalhos 
dessas mulheres, o projeto 
conta com o Espaço Lidera 
Mulher, no 3º piso do Partage 
Shopping, no Centro de São 
Gonçalo, onde ficam expostos 
os trabalhos produzidos por 
essas empreendedoras. 

CIDADES\PÁG. 3

Programa 
impulsiona 
negócios em SG

Terapia em 
contato com 
a natureza
Pessoas portadoras de alguma 
necessidade especial muitas 
vezes enfrentam dificuldade de 
assistência durante o período 
de pandemia, mas algumas 
iniciativas ajudam a reduzir o 
problema. Em Mangaratiba, 
crianças e adolescentes 
matriculados na rede de ensino, 
pública ou particular têm acesso 
a um programa de equoterapia.

CIDADES\PÁG. 5

Rafael Castilho/ Divulgação

Método terapêutico com auxílio de cavalos contribui para o desenvolvimento psicossocial

‘Nise’ até 
amanhã no 
CCBB
A exposição “Nise da 
Silveira - A Revolução 
Pelo Afeto” se despede 
do Centro Cultural Banco 
do Brasil Rio 
nesta segunda-feira. 

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Mostra ocupa três salas do CCBB 
Rio e reúne cerca de 90 obras

Maricá tem feira 
para adoção de 
cães e gatos

CIDADES\PÁG.4

CIDADES\PÁG. 3

OPINIÃO

LUSOFONIA

Museu da 
Língua 
Portuguesa

CIDADES/PÁG 6

Divulgação

António Montenegro Fiúza

Intervenções 
avançam por 
São Gonçalo

CIDADES\PÁG. 4 Aulão de yoga 
gratuito na 
Boa Viagem

CIDADES\PÁG. 5

O otimismo 
precisa ser 
preservado

CHARBEL TAUIL RODRIGUES

CIDADES/PÁG. 4

S. Gonçalo firma 
convênio para 
ajudar jovens

PANORAMA\PÁG. 2

Covid-19 e 
risco com a 
variante Delta

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

O Lidera Mulher aparece como uma grande oportunidade para movimentar a economia e fortalecer o setor tão afetado pela crise econômica

Atenções voltadas para o Brasileiro

Marcelo Cortes / Flamengo

Com suspensão de Gabigol, expulso na última rodada, Pedro ganha chance no time titular

Com a vaga encaminhada para a semifinal da Libertadores, 
Flamengo pega o Sport, neste domingo, em Volta Redonda, buscando 
se recuperar da goleada sofrida na última rodada do Brasileirão.

PÁG. 8

Flu visita 
o Inter em 
Porto Alegre
Flu entra em campo neste 
domingo, pelo Brasileiro, 
para pegar o Colorado no 
Beira-Rio, mas pensando 
no duelo decisivo da 
próxima 5ª feira, contra o 
Barcelona, no Equador. 

ESPORTES

Lucas Merçon / Fluminense

Meia Nenê deve ser confirmado 
entre titulares por Roger Machado
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CARTA DO LEITOR

Convocação do Brasil
Convocação nova e a mesma panelinha de Tite. Será que ele 
não aprendeu com a Copa América que tem jogadores que 
não estão mais rendendo pela seleção? Firmino, Gabriel 
Jesus, já deram, não ajudam mais em nada. Mesmo em 
péssima fase, seguem na panelinha de Tite. Isso sem falar 
no Everton Ribeiro que está em fase bem fraca no Flamen-
go. Bruno Henrique merecia mais do que ele no momento. 
Mas esperar alguma mudança de Tite é complicado.
Felipe Menezes

Cachorros perdidos
Fico feliz de acompanhar a iniciativas dos niteroienses 
em ajudar o próximo. Fiquei emocionada com a ajuda de 
um rapaz que encontrou dois cachorros perdidos na rua. 
Ele criou uma movimentação para achar o dono deles nas 
redes sociais. Lindo ver essas atitudes.
Carolina Menezes
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

Ministro do STJ 
em debate na OAB
A Ordem dos Advogados do 
Brasil subseção Niterói (OAB-
-Niterói), que tem na presi-
dência o advogado Claudio 
Vianna, transmitirá o terceiro 
encontro do ciclo de palestras 
em que o presidente da Sec-
cional Rio de Janeiro, Luciano 
Bandeira, e a vice, Ana Tereza 
Basílio, convidam magistra-
dos do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) para abordar 
temas candentes do univer-
so jurídico. O convidado do 
evento desta segunda-feira, 
dia 16, é o ministro Ricardo 
Villas Bôas Cueva, que falará 
sobre “Negócios jurídicos 
processuais”. 

Conduzida pelos presi-
dentes da Seccional RJ, Lucia-
no Bandeira, e Claudio Vian-
na, da OAB Niterói, a palestra 
acontecerá a partir das 10h30 
no auditório da sede da Sub-
seção, mas de forma híbrida, 
ou seja, com a presença física 
restrita de público e transmis-
são simultânea pelo canal da 
OAB/RJ no Youtube. 

Odontomóvel em São Gonçalo

Reativado há um mês 
pela Subsecretaria de 
Odontologia, o Odonto-
móvel, segue auxiliando 
a realização de atendi-
mentos odontológicos 
à população, no Centro 
Especializado em Rea-

Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

bilitação (CER), no PAM 
Neves, e permanecerá no  
local por tempo indeter-
minado.

O horário de atendi-
mento é sempre de se-
gunda a quinta-feira, de 
8h às 17h. 

Alô, Alô, SG ‘Aquele Abraço’ 
A Prefeitura de São Gonçalo 
firmou um convênio com 
o Instituto Abraço do Tigre 
para a realização de cursos 
profissionalizantes e capa-
citação para jovens a partir 
de 15 anos de idade, com 
foco na preparação para o 
mercado de trabalho. 
O lançamento da parceria 
firmada entre o instituto e 
a Secretaria de Assistência 
Social no dia 1º de agosto, 
foi celebrado na noite da 
última quarta-feira (11), na 
sede do instituto, no bairro 
Porto da Pedra, com a visita 
do prefeito Capitão Nelson e 
secretários municipais, que 
conheceram as dependên-
cias onde serão realizados 
os cursos.

O convênio vai oferecer 
cursos de barbeiro, manicu-
re, corte e costura, além de 
capacitação em áreas dire-
tamente ligadas ao carnaval, 
como adereços, fantasias, 
percussão, mestre sala e por-
ta bandeira, samba no pé e 
coreografia. A previsão é que 
as inscrições para o curso 
tenham início em setembro. 
“O trabalho que é realizado 

Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Além do prefeito Capitão Nelson, compareceram ao evento o secretário Douglas Ruas e o deputado Altineu Côrtes

SG: Assistência 
em pauta
Entre os dias 16 e 18 de agos-
to, a Subsecretaria de Prote-
ção Social Básica (PSB) irá 
promover a Pré-Conferên-
cia Municipal de Assistên-
cia Social em unidades dos 
Cras do município de São  
Gonçalo. 

O evento funciona como 
preparação para a Confe-
rência Municipal, que será 
realizada nos dia 23 e 24 de 
agosto, cujo tema é “Assis-
tência Social: Direitos do 
povo e Dever do Estado, com 
financiamento público, para 
enfrentar as desigualdades e 
garantir proteção social”. 

O objetivo da conferência 
é reafirmar o papel da Assis-
tência Social como política 
garantidora de direitos e a 
importância de dar visibi-
lidade a esta contribuição 
para a sociedade. 

pelo instituto é de grande 
importância para a socie-
dade gonçalense. O índice 
de desemprego é grande e 
temos que trabalhar para 
gerar emprego no nosso mu-
nicípio”, afirmou o prefeito 
Capitão Nelson.

A parceria também foi 
destacada pelo secretário de 

Gestão Integrada e Projetos 
Especiais, Douglas Ruas. 
“Assim que o prefeito Capitão 
Nelson assumiu a prefeitura, 
determinou à Assistência So-
cial que fosse elaborado um 
projeto de parceria com o 
instituto”, disse o secretário. 
O Instituto Abraço do Ti-
gre é uma organização sem 

fins lucrativos, que nasceu 
em 2010, com origens nos 
programas sociais realiza-
dos pela Escola de Samba 
Unidos do Porto da Pedra. 
Tem a sua atuação voltada 
para a população do mu-
nicípio, com trabalhos nas 
áreas de educação, esporte e  
cultura. 

Parceria em prol 
da família

Seminário adiado 
para outubro

O Fórum Permanente de Di-
reito de Família e Sucessões 
da Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Emerj) em parceria com o 
Instituto Brasileiro de Direito 
de Família (IBDFAM) promo-
vem o webinar Da Prova do 
Abuso Intrafamiliar contra 
Criança e Adolescente: Ques-
tões Processuais e Éticas. O 
evento ocorrerá no dia 20 de 
agosto, às 9h30min, por meio 
das plataformas Zoom e You-
Tube, com tradução simultâ-
nea para Língua Brasileira de 
Sinais (Libras).  

A desembargadora Kátya 
Maria Monnerat, presidente 
do Fórum, fará a abertura 
da reunião. Os palestrantes 
desse encontro são: a promo-
tora de Justiça Andrea Amin, 
especialista em Gênero e 
Direito pela Emerj e membro 
do Fórum; o médico legista 
Carlos Alberto Simões; e a 
psicóloga Glícia Brazil, mem-
bra do Fórum e professora da 
Emerj, da PUC e do Instituto 
Brasileiro de Direito de Famí-
lia (IBDFAM).  

Para se inscrever nesse en-
contro, clique no link: https://
www.emerj.tjrj.jus.br/pagi-
nas/eventos/eventos2021/
webinar/da-prova-do-abuso-
-intrafamiliar-contra-crian-
ca-e-adolescente.html 

A Prefeitura de Mangarati-
ba, através da Secretaria de 
Turismo e Cultura, adiou 
para outubro o 1° Seminário 
de Turismo Sustentável. O 
evento, que estava agendado 
para a segunda quinzena de 
agosto, ocorrerá nos dias 5,6 
e 7 de outubro. A nova data 
foi escolhida porque naquele 
mês serão comemorados o 
Dia Nacional da Natureza e 
o Dia Nacional da Micro e 
Pequena Empresa. Ambas as 
datas possuem vínculo com o 
objetivo do seminário.

Axel apresenta o Parque Orla

O projeto do Parque Orla 
de Piratininga Alfredo Si-
rkis (POP), da Prefeitura 
de Niterói, foi apresenta-
do nesta quarta-feira (11) 
como destaque no webinar 
“Soluções Baseadas na 
Natureza, biodiversidade 

Divulgação / Prefeitura de Niterói

e cidades”, do ICLEI - Go-
vernos Locais pela Sus-
tentabilidade. O prefeito 
Axel Grael falou sobre a 
experiência da cidade na 
construção da iniciativa, 
que já é reconhecida inter-
nacionalmente. 

Panorama RJPanorama RJ

Nise da Silveira se 
despede do CCBB
A exposição “Nise da Silvei-
ra – A Revolução Pelo Afeto” 
se despede do Centro Cul-
tural Banco do Brasil Rio 
nesta segunda-feira. 

A mostra, que ocupa três 
salas do Centro, reúne cer-
ca de 90 obras de clientes 
do Museu de Imagens do 
Inconsciente, ao lado de 
peças de Lygia Clark e Zé 
Carlos Garcia, fotografias 
de Alice Brill, Rogério Reis 
e Rafael Bqueer, vídeos 
de Leon Hirzsman e Tiago 

Sant’Ana e aquarelas e fotos 
de Carlos Vergara. 

Nas três salas, o público 
vai passear pelos precur-
sores da arteterapia em 
oposição aos tratamentos 
da época, a questão do 
afeto, depois verá a che-
gada da alagoana Nise  
ao Rio, a passagem pela 
prisão, as mulheres com 
quem conviveu. É preci-
so reservar o ingresso no 
site https://www.eventim.
com.br/. 

CULTURA FABIANA MAIA

Violúdico
O Festival Pras bandas de 
cá, na Sala Nelson Pereira 
dos Santos, apresenta, neste 
domingo, às 16h, o grupo 
Violúdico com o show “To-
dos os Ritmos para crian-
ças”. Ritmos como rock, 
samba, jazz, funk, reaggae, 
axé, bossa nova, carimbó e 
outros misturados em um 
só show. Com muito bom 
humor, a apresentação brin-
ca com tutoriais de danças, 
manipulação de bonecos e 
bugigangas. Ingresso a R$ 
40 (inteira) no site Sympla. 

CINEMA – A Mostra Ecofalante de Cinema ganha mais 
uma edição até o dia 14 de setembro, com 101 filmes de 
40 países. Conhecido como o maior evento audiovisual 
sul-americano dedicado às temáticas socioambien-
tais, o festival aborda temas cada vez mais urgentes. 
Onde: https://ecofalante.org.br/filmes.  

ESTREIA – Partindo de um caso real acontecido na ci-
dade mineira de Araguari, em 1937, o Ínteros Coletivo 
de Atores recupera a história de dois irmãos que foram 
acusados da suposta morte do primo, no espetáculo 
“Os Naves”, que estreia em temporada on-line, de 20 
a 29, com transmissão gratuita, de sexta a domingo, 
com sessões às 19h e às 21h, pelo Youtube.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Divulgação

Exposição ocupa três salas do CCBB Rio e reúne cerca de 90 obras

Divulgação

Violúdico se apresenta no Festival 

Pras bandas de cá, neste domingo
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SG: ‘Lidera Mulher’ impulsiona 
empreendedorismo feminino
Projeto capacita empreendedoras em diversas atividades e disponibiliza espaço para realização negócios

Com foco na autonomia e no 
fortalecimento do empreen-
dedorismo da rede feminina 
em São Gonçalo, o projeto 
Lidera Mulher foi criado com 
o objetivo de consolidar for-
malmente muitos negócios 
chefiados por quem, em 
muitos casos, é responsável 
por grande parte da renda 
familiar: a mulher.

“O Lidera Mulher é uma 
parceria entre a Secretaria 
de Assistência Social, através 
da Subsecretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres, 
com o Sebrae e tem a propos-
ta de capacitar mulheres que 
já tenham aptidão para algu-
ma atividade, seja artesanal 
ou não, para que, assim, elas 
possam ser inseridas no mer-
cado de trabalho e aprendam 
a desenvolver seu serviço 
com mais eficiência”, disse 
a subsecretária Ana Cristina 
da Silva.

Para dar mais visibilidade 
aos trabalhos dessas mulhe-
res, o projeto conta com o 
Espaço Lidera Mulher, no 3º 
piso do Partage Shopping, 
no Centro de São Gonçalo, 
onde ficam expostos os tra-
balhos produzidos por essas 
empreendedoras. 

Além de ser um local para 
exposição, são realizadas 

rodas de conversas com te-
máticas que fazem parte do 
cotidiano das mulheres que 
procuram o projeto em busca 
de sua autonomia financeira. 
É um espaço de convivência 
e diálogo que, atualmente, 
conta com 29 mulheres em-
preendedoras divulgando 
seu trabalho.  “O Espaço 
Lidera Mulher é um local 

que abriga um coletivo de 
mulheres, onde elas conse-
guem dialogar sobre diversos 
conteúdos e, especialmente, 
onde elas conseguem buscar 
sua autonomia financeira. 
Mulheres independentes são 
mais fortes, empoderadas, 
que conseguem se defender 
de qualquer tipo de violação 
de direito. Nossa propos-

ta é capacitar, para que as 
mulheres desenvolvam sua 
autonomia com uma eco-
nomia mais segura, já que 
muitas delas são provedoras 
dos seus lares”, afirmou Ana 
Cristina. 

O projeto oferece quali-
ficação e fomenta a criação 
de negócios próprios co-
mandados exclusivamente 

por mulheres, com oficinas 
sobre empreendedorismo, 
formalização de negócios e 
gestão financeira realizados 
pelo Sebrae.

A técnica em crochê Aline 
Almeida, conseguiu enxergar 
através das capacitações do 
projeto uma nova oportu-
nidade de ser inserida no 
mercado de trabalho, dessa 
vez fazendo o que realmente 
gosta. 

“O Lidera veio justamen-
te para me ajudar a evoluir 
como pessoa e com organiza-
ção do meu tempo e espaço, 
pois tenho um filho autista e 
precisei abrir mão de muitas 
coisas e me adaptar a uma 
nova função. Ter um local 
para expor minha arte fez 
com que meu trabalho fosse 
mais valorizado, além de um 
melhor desenvolvimento 
profissional. Tenho que agra-
decer muito pela exposição 
que tem me dado o Projeto 
Lidera Mulher”, contou Aline.

Outra empreendedora 
que destaca a importância da 
capacitação no projeto é a ar-
tesã Erika Gislayne. Durante 
as aulas são abordados temas 
como formalização, admi-
nistração, planejamento de 
negócios, técnicas de vendas 
e uso das mídias sociais.

“O Projeto Lidera Mulher, 
tanto na fase de capacitação 
quanto expondo os produtos 
no Espaço, traz muitos bene-
fícios não só para mim quan-
to para todas as mulheres que 
expõem. Durante a qualifica-
ção temos a oportunidade de 
aprender não só a precificar 
o produto, mas a encontrar 
os melhores pontos de ven-
da e nosso público ideal. E 
o Espaço Lidera Mulher é 
de grande valia para nossa 
independência financeira, 
pois temos a oportunidade 
de encontrar pessoas que 
possam se interessar pelo 
nosso produto, gerando uma 
encomenda. Posso dizer que 
hoje o Projeto Lidera fez uma 
diferença muito grande na 
minha vida”, declarou Erika.

Atualmente, 25 mulheres 
empreendedoras estão rece-
bendo o curso de capacita-
ção no Espaço Mais Conheci-
mento, cedido pelo Shopping 
Partage. Após a finalização 
das aulas, as mulheres vão 
permanecer inseridas no 
projeto e poderão expor 
seus produtos no Espaço 
Lidera Mulher. Informações 
sobre novas turmas no pro-
jeto serão divulgadas no site  
e nas redes sociais da pre-
feitura.

Fotos de Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Ação que busca proporcionar autonomia financeira de mulheres também promove debates entre as participantes

Projeto busca a inserção no mercado, segundo subsecretária Ana Cristina

Divulgação

Em 2021 foram 610 atendimentos e cerca de 70% dos casos foram registrados com moradoras de Niterói

A técnica em crochê Aline Almeida diz que a ação valorizou seu trabalho A qualificação também ensina fazer negócios, segundo a artesã Erika Gislayne

Espaço oferece atendimento especializado humanizado para mulheres vítimas de violência física e sexual
Sala Lilás: um ano de funcionamento
A Sala Lilás, espaço criado 
para prestar atendimento 
especializado e humanizado 
às mulheres vítimas de vio-
lência física e sexual, acaba 
de completar um ano de 
funcionamento. Neste pe-
ríodo, foram atendidas 889 
mulheres vítimas de violên-
cia. Só em 2021 foram 610 
atendimentos e cerca de 70% 
dos casos foram registrados 
com moradoras de Niterói, 
seguidos por Maricá (20%) e 
São Gonçalo (7%). 

O espaço, que também 
recebe pessoas de outros mu-
nicípios, quando necessário, 
funciona no Posto Regional 
de Polícia Técnica Científica 
(PRPTC), uma parceria entre 
as Prefeituras de Niterói e 
Maricá, Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro e Secretaria de 
Polícia Civil.

Responsável pela Coorde-
nadoria de Políticas e Direitos 
das Mulheres da Prefeitura de 
Niterói (Codim), Fernanda Si-
xel enfatiza a importância do 
atendimento especializado 
para evitar a revitimização da 
mulher vítima de violência. 

“A Sala Lilás, em seu pri-
meiro ano, já se mostrou um 
equipamento fundamental 
que, com certeza, faz toda a 
diferença em cada atendi-
mento realizado. Inaugurada 
no momento mais crítico de 
isolamento social por conta 
da pandemia, é uma grande 

conquista para Niterói, agre-
gando ainda mais na rede de 
proteção, oferecendo suporte 
necessário, acolhida huma-
nizada e evitando, assim, a 
revitimização”, diz.

Fernanda Sixel destaca 
que a Sala Lilás visa a mini-
mizar o impacto da violência 
e da revitimização das mulhe-
res e meninas no momento 
do atendimento para coleta 
de provas materiais, possibi-
litando o devido acolhimento, 
escuta e a inserção desta mu-

lher na rede de atendimento 
da cidade, como o Centro 
Especializado de Atendimen-
to à Mulher (Ceam), o Con-
selho Tutelar e a Secretaria 
de Saúde.

“O espaço funciona no 
Posto Regional de Polícia 
Técnico-Científica, o que 
garante a presença das téc-
nicas durante a realização 
de exames periciais de forma 
adequada, e encaminha as 
mulheres vítimas para seguir 
com atendimento da equipe 

especializada”, explica a coor-
denadora.

Para isso, uma equipe 
multidisciplinar atua no es-
paço, com assistentes sociais, 
enfermeiras e psicólogas. 
Desta forma, a integração dos 
serviços, além de garantir à 
mulher a escuta ativa e aco-
lhida, a orienta para a rede de 
atendimento especializado. 
Neste ano, a equipe da Sala 
Lilás foi ampliada e o horário 
de atendimento passou a ser 
24 horas.

As equipes da Sala Lilás e 
do Ceam passaram, recente-
mente, por uma capacitação 
em Libras (Língua Brasileira 
de Sinais). A iniciativa faz 
parte de um pacote de ações 
de inclusão para melhorar 
o acesso aos serviços para 
mulheres com necessidades 
especiais, uma parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Acessibilidade.

Os tipos de violência mais 
registrados são a física (53%) 
e psicológica (37,17%), segui-
do da sexual (8,29%). Porém, 
há ainda registros de ou-
tras, como tortura, violência 
patrimonial e negligência/
abandono. Uma mesma pes-
soa pode sofrer diversos tipos 
de violência, por isso, mesmo 

sendo 889 vítimas registradas, 
os dados da Sala Lilás apon-
tam 1025 registros diferentes. 
A violência acomete, em sua 
maioria, mulheres adultas 
(80%).

Ceam – O Centro Espe-
cializado de Atendimento à 
Mulher (Ceam) está passando 
por uma ampla reforma, re-
vitalizando todos os espaços 
e tornando acessíveis com a 
implantação de rampas, piso 
tátil e a construção de um ba-
nheiro adaptado para mulhe-
res portadoras de deficiência.

Em 2021, o Ceam atendeu 
613 mulheres no período de 
janeiro a junho. Só no mês de 
junho, o Ceam registrou 112 
atendimentos.

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Atendimento na Sala Lilás evita a revitimização, segundo Fernanda Sixel
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O otimismo precisa ser preservado

Charbel Tauil Rodrigues*

O otimismo é uma característica 
essencial de quem se pretende 
empreendedor. Quem se aven-
tura a abrir um negócio próprio 
precisa, necessariamente, acredi-
tar que o amanhã poderá ser me-
lhor que o hoje. Precisa acreditar 
que as vendas podem melhorar, 

que vão melhorar, e que tempos 
mais prósperos estão sempre por 
vir. É esse otimismo, esse impulso 
na busca  por dias melhores, que 
desde a Antiguidade acaba por 
alavancar as iniciativas empre-
sariais, das mais modestas às de 
grande porte.  É muito impor-
tante manter acesa esta chama, 
porque onde impera o desânimo 
o Comércio e os Serviços tendem 
a acompanhar o clima, reali-
mentando uma espiral negativa 
e recessiva.

É necessário haver gestos 
concretos, objetivos, por parte 
dos administradores públicos, de 
forma a estimular esse otimismo 
tão necessário. Ainda mais num 
momento como o que estamos 
vivendo, quando o avanço da 
vacinação começa a ir reabrindo 
boas perspectivas para toda a 
população, com os consumi-
dores gradualmente voltando 
a frequentar lojas, shoppings e 
equipamentos culturais e de la-
zer. É o potencial início de uma 
retomada geral das atividades 
pré-pandemia. Nada mais estra-

tégico, então, que o Poder Públi-
co estar atento para a realização 
de investimentos em favor do 
espírito positivo, no que diz res-
peito aos empreendedores locais.

Agora mesmo, temos aqui em 
Niterói duas importantes frentes 
de reurbanização e qualificação, 
uma para a orla de Charitas, e 
outra para o Parque Orla de Pi-
ratininga. Tudo indica que vão 
ficar ótimas.  Também sabemos 
do interessante projeto para a 
Praça Araribóia, que porém peca, 
e muito, por não se estender ao 
“centro do Centro”, ficando ape-
nas pelo litoral. Falávamos da 
importância de gestos concretos. 
Pois eis aí: os estabelecimentos 
de Comércio e Serviços do Centro 
da cidade precisam desespera-
damente, e pedem há anos, um 
amplo pacote de investimentos 
públicos, de forma a reerguer a 
região, que hoje não é nem som-
bra do que foi poucas décadas 
atrás.  Nós, do Sindilojas, temos 
dito que não basta remodelar 
a orla e a Marquês do Paraná - 
queremos que melhorias sejam 

feitas também no miolo do bair-
ro, justo onde se concentram as 
atividades empresariais.

O Centro de Niterói precisa de 
uma reurbanização geral, com 
calçadas padronizadas, ilumi-
nação farta e moderna, fiações 
enterradas e muita, mas muita 
mesmo, disciplina de ordem ur-
bana e posturas. Simplesmente 
não há como prosseguir com 
calçadas abarrotadas de camelôs, 
tampando totalmente as facha-
das das lojas e impedindo o livre 
trânsito de pedestres. Além disto, 
uma atenção especial ao Jardim 
São João e ao Rink, embelezando-
-os e instituindo um calendário 
fixo de atividades esportivas e 
culturais gratuitas.  A Prefeitura 
tem estrutura para isto.

Olhando mais a curto prazo, 
vale lembrar que já estamos há 
menos de quatro meses para o 
período natalino. E aí, a Prefei-
tura já tem algum plano de ação 
para esse período tão impor-
tante? Tenhamos em mente que 
este final de 2021 será ainda mais 

estratégico, devido à previsível 
redução da pandemia, sendo a 
grande esperança de muitos co-
merciantes, após tanto tempo de 
perdas e prejuízos.  Que tal uma 
ampla ação de ornamentação e 
iluminação festiva nos princi-
pais eixos comerciais do Centro, 
Icaraí, Santa Rosa e Região Oceâ-
nica, com pequenos shows de ar-
tistas locais?  Isto poderá ajudar, 
e muito, na difusão do clima de 
esperança do qual todos estamos 
precisando tanto.

Como se vê, há muito por 
fazer. O Sindilojas Niterói se 
mantém à disposição das auto-
ridades para opinar e debater o 
que for preciso.  

E mãos à obra, porque o oti-
mismo é um bem que precisa ser 
preservado!

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Nivelamento na Praia das Pedrinhas e intervenção de drenagem no Boa Vista seguem em ritmo intenso

Obras avançam por S. Gonçalo
 Um dos principais símbolos 
de São Gonçalo, a Praia das 
Pedrinhas, que está perto de 
receber um novo equipamento 
de lazer, passa por obras de 
melhorias. As intervenções 
têm como objetivo potencia-
lizar o ponto turístico, que é 
um dos principais polos gas-
tronômicos de São Gonçalo, 
além de proporcionar mais 
qualidade de vida aos mora-
dores da região.

A Prefeitura de São Gon-
çalo, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano,  
através do 1° Departamento de 
Conservação de Obras (DCO), 
iniciou nesta semana a reposi-
ção do piso da via, com o ob-
jetivo de evitar bolsões d’água. 
O nivelamento está sendo 
feito de um lado de cada vez 
da via para não interromper 
o tráfego, que segue em meia 
pista. As equipes também 
estão fazendo reparos na rede 
de água pluvial.

“A Praia das Pedrinhas é um 

cartão postal da nossa cidade. 
Em breve, vamos entregar uma 
praça novinha para a popula-
ção, mas também realizando 

Casimiro: passo 
para trem turístico
Mais uma etapa foi reali-
zada para tornar o Trem 
Turístico uma realidade na 
região. Reunidos na Esta-
ção Ferroviária de Rocha 
Leão, no início da semana, 
comitiva formada pelos 
secretários de Gestão Pú-
blica e de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo de 
Rio das Ostras, Mário Baião 
e Aurora Cristina Siquei-
ra, respectivamente, e da 
presidente da Fundação 
Rio das Ostras de Cultura, 
Cristiane Menezes Régis, 
receberam a comissão de 
Casimiro de Abreu, forma-
da também pelos secretá-
rios de Turismo e Eventos, 
Adriana Grillo, e de Planeja-
mento e Processamentos de  
Dados, Mauro Goulart, as-
sim como da presidente da 
Fundação Cultural, Luciana 
Garcia.

Na ocasião, o histórico 
dos procedimentos ocor-
ridos desde o ano passado 
em prol do modal ferroviá-
rio turístico foi levantado e 
servirá de base para a soli-
citação, que será realizada 
em conjunto pelos dois 
municípios, requerendo o 
interesse na operação do 

trecho da linha férrea.
Nos próximos dias, um 

relatório preliminar será 
preparado e apresentado 
aos participantes para a 
elaboração do Ofício Con-
junto ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT), a 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) e 
a Secretaria de Estado de 
Transportes.

Atualmente, a conces-
sionária Ferrovia Centro-
-Atlântica S.A. (FCA) está 
em processo de devolução 
à União da concessão do 
trecho, e as cidades trans-
postas pela ferrovia podem 
pleitear sua utilização, para 
futura operação ou conces-
são, que poderá ser operada 
em consórcio intermuni-
cipal.

Além de Casimiro de 
Abreu e Rio das Ostras, 
Macaé e Silva Jardim tam-
bém foram convidados 
para reforçar o pedido de 
transferência da respon-
sabilidade do trecho a ser 
implantado como Turístico,  
totalizando mais de 60 qui-
lômetros entre estes muni-
cípios.

Trinta cães e gatos resgatados das ruas estão no aguardo por um novo lar

Divulgação

Maricá recebe feira de adoção 
de animais neste domingo 
A 4ª campanha de adoção 
de cães e gatos, promovida 
pela Prefeitura de Maricá, 
através da Coordenadoria de 
Proteção Animal, em parceria 
com o Boulevard Maricá, será 
realizada neste domingo (15). 
O evento acontecerá das 13h 
às 17h, no estacionamento do 
shopping. Estarão disponíveis 
cerca de 30 animais resgata-
dos das ruas por protetores 
ou disponibilizados por mu-
nícipes.

Segundo o coordenador 
de Proteção Animal, Fabia-
no Novaes, a coordenadoria 
tem se dedicado para buscar 
recursos e criar normas que 
garantam a continuidade dos 
programas existentes para 
garantir a promoção do bem 
estar animal.

“A campanha de adoção 
tem o objetivo de dar digni-
dade e um lar aos animais. 
É uma nova oportunidade 
para aqueles animais rejeita-
dos e resgatados por nossas 
protetoras em nossa cidade. 

Precisamos e iremos avançar 
muito mais para apoiar a 
causa e apoiar aqueles que 

se dedicam por ela”, concluiu.
Os interessados em adotar 

deverão ser maiores de 18 

anos, apresentar uma cópia 
da identidade, CPF e compro-
vante de residência. A ação 
respeita todos os protocolos 
sanitários de enfrentamento 
à Covid-19 como distancia-
mento entre as pessoas, dis-
ponibilidade de álcool em 
gel, aferição da temperatura 
corporal, além de ser proibido 
acariciar os animais. Já para 
participar da feira expondo 
os animais, o interessado 
precisa fazer contato pelo 
Whatsapp (21) 99546-0334 
e responder alguns critérios 
para que o animal participe 
do programa.

Serviço: Feira de adoção 
Maricá
Local: Shopping Boulevard 
Maricá
Dia: 15 de agosto
Horário: 13h às 17h
Do c u m e n t a ç ã o :  Ma i o -
res de 18 anos, apresentar  
uma cópia da identida-
de, CPF e comprovante de  
residência.

O evento acontecerá das 13h às 17h, no estacionamento do Boulevard

Fotos de Lucas Alvarenga / Prefeitura de São Gonçalo

Obras na Praia das Pedrinhas vão acabar com as poças na via principal. Operação tapa-buraco também foi realizada

melhorias na via principal e 
nos acessos para dar mais con-
forto aos moradores, comer-
ciantes e visitantes”, comentou 

o prefeito Capitão Nelson, que 
também determinou uma 
operação tapa-buraco nas vias 
de acesso ao local, que fica às 

Obras de drenagem no Boa Vista tem o objetivo de acabar com alagamentos

margens da BR-101.

Drenagem - A Prefeitura 
de São Gonçalo, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano, através do 1° De-
partamento de Conservação 
de Obras (DCO), segue com 
intervenção para melhorar 

a captação de água pluvial, 
evitando alagamentos na Ave-
nida Joaquim de Oliveira, no 
bairro Boa Vista. A via será a 
próxima contemplada pela 
parceria entre a Prefeitura e 
o governo do Estado do Rio, 
através do DER, com obras de  
pavimentação.
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Covid-19 e a nova variante Delta
Por professora Selma Sabrá e professor Aderbal Sabrá, especial para O FLUMINENSE

A variante Delta do corona-
vírus relatada pela primeira 
vez em dezembro de 2020 em 
pacientes da Índia, porém po-
dendo ter surgido inicialmen-
te em qualquer outra parte do 
mundo, preocupa a população 
e as autoridades, pelo risco de 
ser mais transmissível e até 
mais agressiva que as demais, 
uma vez que que ela se replica 
em maior quantidade e mais 
precocemente no organismo. 

Na capital, os casos vêm 
aumentando pela variante 
Delta do Sars-Cov-2, já re-
presentando 26,09% do total, 
sendo que na capital, a Delta já 
representa 45 % das amostras 
analisadas. Esses dados foram 
divulgados pela Subsecretaria 
de Vigilância e Atenção Prima-
ria à Saúde (Svaps), da Secre-
taria de Estado de Saúde (SES) 
e confirmada pela Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS).

A pandemia pelo CO-
VID-19 é uma doença infec-
ciosa causada pelo corona-
vírus (SARS-CoV-2) que tem 
como principais sintomas a 
febre, o cansaço e a tosse seca. 
Muitas pessoas apresentam 
dores no corpo, dor de cabe-
ça, conjuntivite, congestão 
nasal, dor de garganta, per-
da do paladar ou do olfato, 
manchas na pele ou diarreia. 
De pessoa para pessoa os 
sintomas variam, desde leves 
que começam gradualmente, 
até sintomas mais intensos, 
evoluindo com uma piora 
clínica, com necessidade de 
internação.

A maioria das pessoas, em 
torno de 80%, apresentam 
uma boa recuperação, sem 
ser necessário internar no 
hospital, porém existem casos 
graves e até fatais, infectadas 
pelo COVID-19 que desenvol-
vem dificuldade de respirar, 
podendo evoluir para o óbito. 

As pessoas idosas e as que 
apresentam outras alterações 
de saúde como pressão alta, 

problemas cardíacos ou pul-
monares, obesidade, diabetes, 
câncer ou outras doenças que 
alterem a imunidade, apre-
sentam um maior risco de 
apresentarem sintomas mais 
graves, e ficarem gravemente 
doentes, apesar dessa doença, 
no entanto, ser capaz de afe-

tar qualquer pessoa e evoluir 
para a forma grave da doença 
oriunda do COVID-19.

As evidências já demons-
traram que o vírus causador 
da COVID-19 pode se espalhar 
por meio do contato direto ou 
indireto, seja através de su-
perfícies ou objetos contami-

nados ou próximo, com uma 
faixa em torno de um metro, 
através de pessoas infectadas, 
seja através de secreções como 
a saliva ou pelas secreções 
respiratórias expelidas atra-
vés da tosse, dos espirros, ou 
mesmo quando a pessoa canta 
ou fala. A transmissão pode 

ocorrer entre as pessoas que 
estão em contato próximo, 
geralmente a menos de um 
metro com uma pessoa infec-
tada, pela contaminação com 
essas gotículas infectadas que 
podem entrar através da boca, 
nariz ou olhos. É importante 
manter-se a pelo menos um 

metro de distância, lavar as 
mãos com frequência e usar 
máscara. Manter o distancia-
mento físico é importante e 
quando isso não for possível, 
assegurar o uso da máscara 
de forma correta, cobrindo 
sempre o nariz e a boca.

Importante estar atento ao 
risco de pegar a COVID-19 e 
ficar gravemente doente, uma 
vez que pode acometer pes-
soas de qualquer faixa etária. 
O tempo entre a exposição à 
COVID-19 e o aparecimen-
to dos sintomas, conside-
rado o período de incuba-
ção é geralmente de cinco a 
seis dias, podendo variar de  
1 a 14 dias.

Estamos esperando que 
em breve todos possam estar 
vacinados para diminuir os 
riscos de gravidade da doença 
e assegurar o retorno às ati-
vidades, que foram abaladas 
com essa nova variante. 

Precisamos estar atentos 
com os cuidados iniciais da 
pandemia, uma vez que o 
perigo e os riscos estão au-
mentando. Mesmo aqueles 
que já foram vacinados com 
a primeira dose ou aqueles 
que já receberam as duas 
doses, devem estar atentos 
aos sintomas de febre, tosse 
associada ou não a dificuldade 
de respirar, apresentando falta 
de ar, dor ou desconforto com 
pressão no peito, devendo de 
imediato, procurar atendi-
mento médico.

Yoga ao ar livre 
na Boa Viagem
Boa pedida para começar a 
semana é relaxar para ativar as 
energias. Quem gosta de uma 
atividade tranquila e prazero-
sa pode participar do evento 
Yoga na Praia, totalmente gra-
tuito, que acontece na Praia da 
Boa Viagem, em Niterói, neste 
domingo. O espaço de Yoga, 
Meditação e Vedanta Dharma 
Bhumi, que ministra a aula no 
local, está comemorando seu 
quinto aniversário e oferece 
ao público uma programa-
ção especial: após a prática 
de  yoga haverá apresentação 
de kirtans - estilo de música 
devocional típico da cultura 
indiana, sendo um dos mais 
conhecidos o famoso “Hare 
Krishna, Hare Krishna...”.

A apresentação musical 
será conduzida pelo profes-
sor de yoga e vedanta Bruno 
Jones. Toda a programação é 

gratuita e aberta ao público, 
mas o espaço pede, a quem 
puder, a doação de 1kg de 
feijão ou arroz, que serão 
encaminhados para entidade 
que distribui refeições para 
população em situação de 
rua.

“São 5 anos que passaram 
voando, e cada dia exigiu de 
nós todos uma grande doação 
e muito trabalho, ainda mais 
diante de tantos desafios que 
a pandemia nos trouxe. Não 
há forma melhor de agradecer 
do que comemorar com uma 
edição especial do Yoga na 
Praia, e fechar com chave de 
ouro recebendo nosso que-
rido amigo Bruno Jones, para 
todos juntos cantarmos lindos 
kirtans de agradecimento ao 
Divino”, comemora Jorge Car-
rano, um dos coordenadores 
do espaço.

Pixabay

Variante Delta:  pessoas idosas e as que apresentam outras alterações de saúde, como obesidade e diabetes, correm um maior risco de sintomas graves

Equoterapia a serviço da 
população em Mangaratiba

A pandemia vem afetando o 
cotidiano de diversas pessoas, 
mas, principalmente, das 
crianças que possuem algum 
tipo de necessidade especial. 
As mudanças acarretam al-
terações de interação e até 
da parte psicomotora. Diante 
disso, sabe-se que a manuten-
ção das terapias torna-se fun-
damental para a organização 
cognitiva, equilíbrio e estabi-
lização destes pacientes, mas, 
que nem sempre os pais con-
seguem oferecer o tratamento 
específico para seus filhos. 
Em Mangaratiba, crianças e 
adolescentes matriculados 
na rede de ensino, pública ou 
particular, estão tendo a opor-
tunidade de serem atendidos 
gratuitamente pelo programa 
de Equoterapia, um eficaz mé-
todo terapêutico com equinos 
que é oferecido pelo Centro 
Municipal de Atendimento 
Psicopedagógico (CEMAP), 
da Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer. A ação conta 
com a parceria do Hotel Por-
tobello Resort & Safari.

A Equoterapia - come-
morada nacionalmente de 
9 a 14 de agosto - acontece 
semanalmente no haras do 
Hotel, seguindo as adaptações 
necessárias contra a Covid-19. 
Ela é realizada pela equipe 
multidisciplinar do CEMAP 
e conta com suporte de pro-

fissionais de fonoaudiologia, 
psicopedagogia e fisioterapia.

Para participar, o paciente 
deverá ter o encaminhamento 
médico (de neurologista ou 
psiquiatra), ser matriculado 
na rede de ensino e passar 
pela avaliação da equipe mul-
tidisciplinar do CEMAP. É 
necessário que os pais tenham 
a disponibilidade para levar 
seus filhos para a realização 
do tratamento.

Segundo Cristileine Pereira 
da Silva Portugal, responsável 
pelo CEMAP, a Equoterapia 
é um método terapêutico e 

educacional. “Ela oferece uma 
abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar, nas áreas de 
saúde, educação e equitação, 
buscando o desenvolvimento 
biopsicossocial das pessoas 
com necessidades especiais”, 
explica.

Para um bom desempenho 
da terapia, a escolha do animal 
é fundamental. Segundo o 
veterinário do hotel, Bruno 
Rocha, o cavalo deve ser man-
so e atender as adequações 
para o tratamento. “Além de 
estarem saudáveis, que é im-
prescindível, eles precisam 

Esse é um método terapêutico com cavalos que é oferecido pela prefeitura
Rafael Castilho/Prefeitura de Mangaratiba

Crianças e adolescentes matriculados na rede de ensino, pública ou particular, podem ser atendidos pelo programa

Maioria das 
pessoas, em 
torno de 80%, 
apresentam boa 
recuperação, sem 
ser necessário 
internar no 
hospital
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Praia da Boa Viagem é um lugar perfeito para os exercícios ao ar livre

exercer as funções de trote e 
marcha, ou até mesmo galope. 
O cavalo também tem que ser 
tranquilo para garantir a segu-
rança dos pacientes e facilitar 
o trabalho dos profissionais 
no uso dos acessórios durante  
a terapia”.

Para complementar a 
Equoterapia, o CEMAP ainda 
oferece aos pacientes a Te-
rapia Assistida por Animais 
(TAA), que é uma atividade 
realizada na Fazendinha do 
Hotel e possibilita a interação 
direta das crianças com dife-
rentes espécies.
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Aos 92 anos, Rosa de Jesus mostra seu talento no Centro Cultural dos Correios

Artista radicada em Niterói estreia 
exposição individual no Rio

Aos 92 anos, Rosa de Jesus, 
portuguesa da cidade do Por-
to que imigrou para o Brasil 
em 1957, é só empolgação 
com a exposição “Portais 
do Ser”, que inaugura no 
próximo dia 26 de agosto, 
quinta-feira, às 17h30, no 
Centro Cultural dos Correios, 
no Centro do Rio. Trata-se da 
segunda exposição da artista 
em espaço tão nobre, a pri-
meira foi no Espaço Cultural 
dos Correios de Niterói, o 
magnífico Palácio dos Cor-
reios. 

Radicada em Niterói há 
40 anos, Rosa ainda pinta 
diariamente. Na juventude 
dedicou-se ao desenho de 
moda, até que sua inquietude 
e sensibilidade levaram-na 
aos caminhos da pintura 
como forma de expressar 
seus sentimentos. São muitas 
as referências, e ao mesmo 
tempo nenhuma. Ela tece 
estruturas sobre as quais 
expande sua imaginação. 
Ponto de encontro e tensão 
são ambos compatíveis com 
a atitude solitária e reflexiva 
da artista. Mas Rosa não se 

detém na atitude formalista, 
e expressa a vontade de pôr 
sua pintura como afirmação 
inequívoca da simbiose en-
tre arte e vida, justamente 
por promover aproximação 
sensível com experiências 
vividas por quem ultrapassou 
obstáculos.

A poética visual de Rosa 
de Jesus se dá pela maneira 
como lida com as cores para 
instaurar percepções cromá-
ticas e existenciais. Segundo 
Elizabete Motta, curadora da 
exposição, as tonalidades e 
as formas apontam para um 
mundo, com um equilíbrio 
próprio em que cada trabalho 
comporta a sua poética. A re-
união de três séries acentua a 
importância de cada imagem 
individualmente e o diálogo 
entre elas. 

A artista oferece, tanto nas 
formas diluídas, quanto na 
intensidade das cores, uma 
expressão visual própria. 
Cada obra traz um repertório 
que inclui as experiências an-
teriores e a busca interna por 
novas respostas. Isso inclui o 
desenvolvimento da própria 

técnica e a construção de vi-
sões internamente coerentes. 
O que elas têm em comum é 
a expressividade na forma de 
lidar com a existência.

Vale conferir a exposição 
e dar um passeio pela obra 
da artista.

Serviço: “Portais do Ser” – 
artista portuguesa apresenta 
cerca de 35 telas em técnica 
mista.
Abertura: dia 26 de agosto, 
quinta-feira, às 17h30
Período: de 27 de agosto a 9 
de outubro de 2021
Curadoria: Elizabete Motta
Centro Cultural Correios RJ
Rua Visconde de Itaboraí, 20, 
Centro do Município do Rio 
de Janeiro.
Visitação: de terça a sábado, 
das 12h às 19h
Entrada gratuita.

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Para quem nasceu nas gera-
ções anteriores, o conceito 
de museu é especialmente 
definido como um espaço 
de arte e cultura, onde se en-
contram pinturas, esculturas 
ou fotografias, expostas num 
pedestal ou devidamente 
enquadradas. As peças, extre-
mamente valiosas e raras, só 
são acessíveis através dessas 
instituições. 

Mas a imagem do mu-
seu sombrio, de sobriedade 
distante, fria e impessoal 
não poderia ser mais distan-
te da do Museu da Língua 
Portuguesa, um espaço que 
cultua o património histórico 
e imaterial deste idioma tão 
querido. Fundado no ano de 
2006, na Cidade de São Paulo, 
a urbe com o maior número 
de falantes lusófonos, o Mu-
seu renasce das cinzas em 
Agosto de 2021, para gáudio 
de todos. 

O Museu da Língua Portu-
guesa promove uma viagem 
pela história, pela diversida-
de e riqueza do idioma, atra-
vés de conteúdos audiovi-

suais, imersão e  interatividade; 
e proporcionara experiências 
simultaneamente lúdicas e 
educativas a quase 4 milhões 
de pessoas, nos seus primeiros 
10 anos de funcionamento, 
antes de ser consumido pelas 
chamas, em dezembro de 2015. 

Exposições temporárias e 
permanentes, homenagens a 
escritores , poetas e músicos, 
cursos, palestras utilizados 
para apresentar e demons-
trar o dinamismo da língua 
portuguesa, tão presente nos 

OPINIÃO

Divulgação

“Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões
Gosto de ser e de estar

E quero me dedicar a criar confusões de prosódias
E uma profusão de paródias

Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões

Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa

E sei que a poesia está para a prosa
Assim como o amor está para a amizade

E quem há de negar que esta lhe é superior?
E deixe os Portugais morrerem à míngua

Minha pátria é minha língua
Fala Mangueira! Fala! (…)”

 Caetano Veloso, Língua 

“Esta é uma declaração de amor; amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não 
é maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua 
tendência é a de não ter sutileza e de reagir às vezes com um pontapé contra os que 
temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento de alerteza. E de 
amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para 
quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa do superficialismo.”

Clarice Lispector 

António Montenegro Fiúza*

escritos literários quanto no 
dia-a-dia das pessoas mais 
comuns. Apresentar as va-
riantes existentes por todos 
os continentes, as suas raízes 
comuns e as transmutações  
regionais.

Para este amante da Lín-
gua Portuguesa, quem ficou 
deveras surpreendido e exta-
siado, depois de uma primeira 
visita, está agendada uma 
nova visita, a esse espaço 
restaurado e renascido das 
cinzas. 

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

                 Divulgação                   

Mostra individual “Portais do Ser”, de Rosa de Jesus, será aberta no próximo dia 26
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Artista iniciou 
na pintura 
para expressar 
sentimentos
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Flu visita o 
Inter, mas 
de olho em 
Guayaquil

Internacio-
nal e Flumi-
nense se en-
frentam nes-
te domingo, 
à s  2 0 h 3 0 

(de Brasília), em Porto 
Alegre. As duas equipes 
chegam para a partida 
em momentos distintos
 no Campeonato Brasi-
leiro.

Os gaúchos voltaram a 
fi car motivados após a go-
leada sobre o Flamengo, 
no Maracanã. O resultado 
deixou o Internacional 
esperançoso em uma ar-
rancada no Campeonato 
Brasileiro.

A boa atuação contra 
o Flamengo pode fazer 
o técnico Diego Aguirre 
repetir a escalação pela 
primeira vez. No entanto, 
o treinador ainda tem 
uma dúvida entre Paulo 
Victor e Moisés na lateral 
esquerda.

Do outro lado, o Flu-
minense chega para a par-
tida com a moral baixa. Os 
tricolores vem de derrota 
no Brasileiro e empate em 
casa na Taça Libertadores 
da América.

Mesmo precisando 
de um bom resultado, o 
técnico Roger Machado 
deve optar por uma for-
mação alter nativa.  O 
objetivo é descansar os 
titulares visando o duelo 
da volta contra o Barce-
lona-EQU.

O Fluminense sabe 
que uma nova derrota 
pode fazer os tricolores 
colarem na zona de rebai-
xamento.

Praticamente na semi da Libertadores, time quer se recuperar de goleada

Flamengo volta suas 
atenções para o Brasileiro

Depois de go-
lear o Olimpia 
na partida de 
ida das quartas 
de fi nal da Taça 
Libertadores da 

América, o Flamengo volta as 
atenções para o Campeonato 
Brasileiro. Neste domingo, o 
Rubro-Negro receberá o Sport 
Recife, no Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda, às 16 horas 
(de Brasília), pela 16ª rodada.

A equipe de Renato Gaúcho 
quer voltar a vencer na com-
petição após o tropeço diante 
do Internacional, na última 
rodada. Mas o treinador tem 
vários problemas para escalar 
a equipe. Gabigol, expulso, e 
Diego Ribas, terceiro amarelo, 
não jogam.

A lista de desfalques tem 
outros nomes: Rodrigo Caio 
e Renê estão entregues ao 
departamento médico, Thiago 
Maia e Bruno Viana, afastados 
com covid-19.

A dúvida de Renato está 
no comando de ataque, mas a 
tendência é que Pedro, que se 
recuperou de um entorse no 
tornozelo, vá pro jogo.

Do lado do Sport, as novi-
dades devem estar no banco 
de reservas. O volante Herna-
nes e o meia Everton Felipe, 
estão livres para estrear pelo 
clube, mas ainda não devem 
ser titulares.

Assim, o técnico Umberto 
Louzer deve manter a base da 
equipe que empatou com o 
Bragantino na última rodada. 
O lateral-esquerdo Sander, 
já voltou aos treinos e pode 
retornar ao time.

Enquanto o Flamengo bus-
ca entrar no G-4, o Leão tenta 
se afastar da zona do rebaixa-
mento. Além disso, a equipe 
nordestina tentará quebrar o 
tabu de nunca ter vencido o 
Flamengo fora de casa na era 
dos pontos corridos.

Marcelo Cortes / Flamengo

O atacante Pedro começará como titular o duelo deste domingo, em Volta Redonda, contra o Sport, pelo Brasileirão

Flamengo 
jogará em Volta 
Redonda porque 
o gramado do 
Maracanã está 
em reforma

Bota tenta retomar 
caminho das vitórias

Lisca elogia trabalho 
de base do Vasco

O  B o t a f o g o 
teve sua se-
quência posi-
tiva na Série 
B encerrada 
n a  r o d a d a 

passada. Neste domingo, 
às 18h15 (de Brasília), os 
alvinegros voltam a campo 
contra o Brasil de Pelotas, 
no Nilton Santos.

Os donos da casa tentam 
a recuperação para voltar 
a tentar fi car próximos do 
G-4. A derrota na última 
rodada manteve o Botafogo 
a quatro pontos do grupo 
de acesso.

O técnico Enderson Mo-
reira terá que mudar a esca-
lação. Isso porque o volante 
Barreto terá que cumprir 

O técnico Lisca 
está buscan-
d o  e x p l o r a r 
ao máximo o 
elenco do Vas-
co, dando, so-
bretudo, aten-

ção especial aos pratas da 
casa. Com uma base que 
revela muitos talentos, o 
Cruz-maltino possui vários 
jogadores que chegaram 
aos profi ssionais nos últi-
mos tempos.

O treinador vislumbra 
a possibilidade de perma-
necer um longo tempo em 
São Januário e vê com bons 
olhos a integração com 
o sub-20. No momento, 
entretanto, o foco é em 
promover a evolução dos 

suspensão.
A tendência é a de que 

Luís Oyama seja mantido 
entre os titulares. A dúvida 
está na escalação de um 
jogador com característica 
mais ofensiva.

Chay ainda é dúvida, se 
recuperando de desgaste 
físico. Se for vetado, Warley 
pode ganhar uma chance 
de começar a partida.

Do outro lado, o Brasil 
de Pelotas vive péssima 
fase. Os gaúchos estão em 
sequência negativa, na lan-
terna da Série B.

Para piorar,  o cl ima 
ficou pesado após torce-
dores invadirem um jo-
go-treino para cobrar os 
jogadores.

atletas que tem na mão.
“MT eu gosto demais, faz 

várias funções. Ele precisa 
acelerar as ações, ser mais 
dinâmico. Ele está treinan-
do. Juninho e Miranda, eu 
sabia que não teria proble-
ma em dar oportunidades 
a eles. Eu não posso dar 
oportunidades a todos”, 
afi rmou Lisca.

“Na zaga, é a galera mais 
experiente. Na frente tem 
a garotada. Sempre gostei 
dessa mescla. Caio Lopes 
está treinando muito bem, 
estou louco para dar uma 
oportunidade. O Bruno 
(Gomes) eu tenho certeza 
que aumentou bem seu va-
lor de mercado. Isso é bom 
pro Vasco”, completou.


