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Municípios criam vagas 
e alavancam economia

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá com o saldo positivo de 7.726 oportunidades

APÓS A CRISE, RETOMADA

Divulgação

Após pressão de lideranças locais, 
que reclamavam de mau cheiro e 
da cor escura das águas da Lagoa 
de Itaipu, duas máquinas começa-
ram a trabalhar em conjunto, nes-
ta semana, na retirada da areia que 
bloqueia o canal que liga a lagoa 
ao mar e que impede a renovação 
da água. Com isso, uma parte do 
canal já foi reaberto, trazendo de 
volta a esperança para os frequen-
tadores e para quem vive da pesca 
artesanal na lagoa. A Prefeitura de 
Niterói informou que a previsão é 
de que a intervenção seja concluí-
da até dezembro, mas não de pra-
zo para publicação de edital para 
realização de um trabalho defini-
tivo no local.

CIDADES\PÁG. 3

Itaipu: canal que 
liga lagoa ao 
mar é reaberto

Mais qualidade 
de vida para a 
Zona Norte
A Prefeitura de Niterói, por meio 
das Administrações Regionais do 
Barreto e do Fonseca, está com 
inscrições abertas para ativida-
des físicas nos Hortos do Barreto 
(Parque Palmir Silva) e do Fonse-
ca (Horto Florestal do Fonseca). 
São aulas gratuitas de danças de 
ritmos diferentes, pilates, jazz 
infantil, ginástica para idosos, 
coral e lutas. 
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Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Público pode se inscrever para aulas gratuitas em diversas modalidades de atividades física

ESPORTES

Fla e Palmeiras 
duelam pelo 
Brasileirão
Equipes, que brigam pelas 
primeiras colocações da 
competição, devem protagonizar 
um equilibrado duelo em SP.

Com desfalques, jogadores como Andreas Pereira podem ganhar minutos no time

Flu pensa em 
G-6 contra o 
São Paulo

PÁG. 8

Das ondas 
do rádio 
para lives
Neste domingo tem trans-
missão ao vivo no Youtube 
do espetáculo “Mona canta 
Linda”, uma homenagem 
que a cantora de Niterói fez 
à “eterna Rainha do Rádio” 
Linda Batista

PÁG. 2

CULTURA

Lucio Larangeira/Divulgação

Mona Vilardo faz homenagem on-line 
à Linda Batista, cantora do rádio

Ação em prol do planeta
Jovens de Niterói debatem mudanças climáticas e sustentabilidade

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 4

Limpa SG segue 
com ação de 
conscientização

CIDADES\PÁG. 3

Marcelo Cortes / Flamengo

Gravidez após 
os 34 e suas 
interrogações

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

Máquinas da prefeitura retiram do canal a areia, que é levada para a Praia de Camboinhas. Trabalho no local deve prosseguir até o fim do ano

OPINIÃO

LUSOFONIA

O conceito de 
líder na atual 
conjuntura

CIDADES\PÁG. 6
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António Montenegro Fiúza

Isabella: 
Das líbras 
para o mundo

CIDADES\PÁG. 5
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Isabella Oliveira, de Campos, foi escolhida 
Miss Brasil Beleza Internacional 
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CARTA DO LEITOR

Barulheira no Cavalão
Não é de hoje, mas passei algum tempo sem escutar a 
música alta ensurdecedora que geralmente rola no Morro 
de Cavalão em Niterói. Mas, parece que depois do feriado, 
os bailes voltaram com tudo. Não importa nem se é dia de 
semana, a música alta rola até de madrugada. Está difícil 
dormir para quem mora na Vital Brazil.
Solange Costa

Niterói ativa
Pode ser clichê, mas sinto orgulho do quanto minha ci-
dade é ativa esportivamente falando. O povo em Niterói 
é muito saudável. Já pela manhã a gente percebe muita 
gente correndo na praia, com suas famílias, praticando 
esportes. É lindo de ver isso. Que a Prefeitura continue 
com esse incentivo.
Túlio Almeida

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

EXPEDIENTE

Propriedade da Editora Jornalística Alberto Ltda

Rua Santa Clara, 102 – Ponta da Areia – Niterói – RJ | CEP 24040-050

Telefone PABX: (21) 2125-3000 Fax: (21) 2125-3052  |  2125-3053

Presidente: LINDOMAR A. LIMA

Editora Executiva: SANDRA DUARTE

Preços dos exemplares de vendas avulsas 
Estado do Rio de Janeiro Dia útil: R$ 2,00 Domingo: R$ 3,00

Números atrasados Dia útil: R$ 4,50 Domingo: R$ 8,10

Agências noticiosas: Agência Brasil / Gazeta Press

Fundado em 08/05/1878

Telefones

Administração .............................................. 2125-3096

Arquivo......................................................... 2125-3066

Atendimento aos assinantes .....2125-3015/2620-3311

Circulação .................................................... 2125-3014

Classificados ...............................................2621-9955

Comercial..................................................... 2125-3041

Financeiro .................................................... 2125-3023

Redação ....................................................... 2622-1360

Reportagem ................................................. 2125-3064

Comercial

comercial@ofluminense.com.br

publicidade@ofluminense.com.br

Assinatura digital R$ 10,50 /mês. (assinaturas.ofluminense.com.br)

FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

Vaquinha para ajudar herói nacional

Premiado pela ABRAHQ 
(Academia Brasileira de 
Histórias em Quadrinhos) 
como melhor roteiris-
ta pela série Causos, em 
2017, o quadrinista gon-
çalense Eberton Ferreira 

Divulgação

está com uma campanha 
de financiamento coletivo 
a fim de arrecadar fun-
dos para o lançamento 
de duas novas HQs, uma 
com a participação de 
super-heróis nacionais e 
outra que narra a aventura 
de Xamã,um índio brasi-
leiro que tem o poder de 
personificar o folclore. O 
objetivo da campanha, 
que começou em 10 de 
agosto, é de arrecadar o 
valor de R$ 9,5 mil. Para 
quem investir na ‘heroica’ 
produção 100% brazuca, 
basta apoiar através da 
plataforma Catarse até o 
dia 8 de outubro: https://
www.catarse.me/sete2_
xama3. Além das HQs, os 
apoiadores também terão 
direito a outros brindes 
exclusivos. 

Procon mostra 
variação de preços

Bolsas 
de estudo

Levantamento de preços de 
alimentos feito pelo Procon Es-
tadual em 26 estabelecimentos 
do Estado mostram grande va-
riação entre os dias 21 de agosto 
e 2 de setembro. No Rio de Janei-
ro, os agentes encontraram uma 
variação de 22% para o preço do 
arroz, que chegou a custar de 
R$27,79 a R$33,98; e de 24% para 
o preço da farinha de trigo, que 
variou de R$ 3,99 a R$ 4,98. Em 
Niterói o consumidor conseguia 
pagar a cartela de 20 ovos de R$ 
7,89 a R$ 11,50, uma diferença 
de 46%; já no leite de 1 litro 
na embalagem tetra pak, essa 
diferença era de 13%. Em Nova 
Iguaçu, a variação de preços do 
óleo de soja e do açúcar ficou 
em torno de 15%, enquanto o 
feijão em Nilópolis variou 23%. 
Já em Campos dos Goytacazes, 
500 g de macarrão custava de 
R$ 4,29 a R$ 4,99. Em Macaé, 
o preço do fubá variou 14% 
enquanto o da farinha de man-
dioca variou 29%. O preço do sal 
em Nova Friburgo variou 17%. 

A Cogna, uma das maiores 
organizações educacionais 
do mundo, está oferecen-
do 292 bolsas de estudo 
integrais a estudantes com 
alto potencial acadêmico e  
baixas condições socioeco-
nômicas, por meio do Somos 
Futuro, programa do Institu-
to Somos. O programa inicia 
novo ciclo de seleção neste 
mês e as inscrições ficam 
abertas de até o próximo 
dia 19. 

No Rio de Janeiro, são 
19 escolas participantes 
na capital, Angra dos Reis, 
Itaboraí, Petrópolis, São 
Fidélis e São Gonçalo, entre 
elas estão: Colégio Santa 
Mônica, Colégio Baronesa 
de Taquara, Unidade Edu-
cacional Gama e Souza, 
Colégio Imperial, Centro 
Educacional Rio, Colégio 
de Aplicação Dom Hélder, 
dentre outros. Interessados 
podem se inscrever pelo site: 
www.institutosomos.org. 

POR JEFFERSON LEMOS

Sossego inova com Rei da bateria

A noite da última quarta-fei-
ra (8) foi de muita animação 
e alegria para Juarez Souza, 
primeiro Rei de Bateria do 
Acadêmicos do Sossego. O 
Rei, que também é maquia-
dor de noivas e estudan-
te de medicina, reside em 
Fortaleza, no Ceará, mas 
fez questão de participar 
do primeiro ensaio da ba-
teria Swing da Batalha, vi-
sando o carnaval de 2022. 
“Aproveitei o feriado da in-
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dependência para conseguir 
uma folga nos estudos e no 
trabalho e vir reverenciar 
minha bateria. Estar aqui 
no primeiro ensaio é um 
momento de muita emoção”, 
contou.

Esbanjando estilo e com 
uma proposta diferente do 
tradicional, Juarez apostou 
em um look  assinado pelo 
estilista Guilherme Alves 
para brilhar na Azul e Branco 
de Niterói. 

Mobilizados para salvar o planeta

Os 17 jovens membros da 
Plenária do Fórum das Juven-
tudes em Mudanças Climáti-
cas de Niterói tomaram posse 
nesta semana. Lançado em 
agosto, durante a Semana da 
Juventude, a iniciativa tem o 
objetivo de mobilizar e sensi-
bilizar a juventude niteroien-
se para discutir os problemas 
decorrentes das mudanças 
do clima e o desenvolvimen-
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to sustentável. A plenária 
conta com representantes do 
poder público, da iniciativa 
privada, da academia e de 
organizações da sociedade 
organizada. O prefeito Axel 
Grael enfatizou o protago-
nismo de Niterói na agenda 
climática e lembrou que o 
tema vem sendo discutido 
na cidade e os avanços em 
agendas efetivas. 

Panorama RJPanorama RJ

O Brasil tem 904 mil à espera 
de cirurgia no SUS e a de-
mora chega a 12 anos. Um 
dos casos levantados pelo 
Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) foi o de Richard 
Almeida, de 24 anos, que pós 
a mudança de sexo, aguar-
dava há cinco anos a mas-
tectomia. A luta dele chegou 
ao fim com a solidariedade 
do cirurgião plástico Thiago 
Marra que acredita que se 
cada médico particular ado-

tar um paciente da fila, vai 
reduzir o tempo de espera 
e evitar o agravamento do 
quadro clinico e emocional 
dos pacientes. SP, MG, RJ, 
CE e DF estão entre os 10 pri-
meiros colocados no ranking 
nacional que apresenta mais 
demora nos tratamentos 
cirúrgicos. Richard nasceu 
com sexo feminino, mas foi 
na adolescência que desco-
briu que estava em corpo 
errado. 

Adote um paciente você também
Divulgação

Os olhares atentos não es-
condiam a admiração e a 
felicidade em ver, pela pri-
meira vez, um espetáculo 
de perto. Os alunos da Rede 
Municipal de Educação e 
seus responsáveis assistiram, 
nesta semana, a peça “Im-
pério Encantado”, no Teatro 
Municipal George Savalla 
Gomes – Palhaço Carequi-

nha. O evento teve a presença 
do secretário de Educação, 
Maurício Nascimento, do 
subsecretário de Cultura, 
Beto Baiano, crianças da 
Unidade Municipal de Edu-
cação Infantil (Umei) Profes-
sora Cremilda Rodrigues da 
Cunha, em Santa Izabel, e da 
Umei Augusto César Morett 
Silva, do Rio do Ouro. 

Espetáculo para a garotada
Divulgação

‘Mona canta Linda’ 
faz estreia virtual
Neste domingo, às 17h, esta-
rá  disponível  no Youtube o 
vídeo do espetáculo “Mona 
canta Linda”, uma home-
nagem que a cantora de 
Niterói fez à “eterna Rainha 
do Rádio” Linda Batista. A 
transmissão será ao vivo, 
permitindo que Mona con-
verse com quem  estiver as-
sistindo no chat do Youtube, 
que estará aberto.

Este show estreou em 
2019 no Teatro Maison de 
France, ano do centenário 

de Linda Batista, e faz parte 
do projeto “Elas por Ela – As 
Rainhas do Rádio por Mona 
Vilardo”, com direção geral 
de Vilma Melo e produção 
de Filomena Mancuzo.

O espetáculo poderá ser 
visto em duas versões: neste 
domingo, em homenagem 
ao aniversário da Rádio Na-
cional, onde Linda Batista 
cantou diversas vezes. E 
no dia 19, a gravação será 
voltada para o público com 
deficiência visual. 

CULTURA FABIANA MAIA

Instrumental
Até o dia 19, de quinta a 
domingo, acontece o MIA, 
o festival de música instru-
mental que está repleto de 
encontros musicais e con-
versas, organizadas pelas 
Oficinas Culturais do Esta-
do de São Paulo. O público 
pode conferir, sempre a 
partir das 18h, no Youtube. 
Neste domingo, Tony Aiex 
entrevista Fi Maróstica. Com 
curadoria de Ana Morena, 
Letieres Leite e Louise Woo-
ley, o festival combina a 
diversidade e a pluralidade.

SINGLE – O cantor e compositor niteroiense Paulo 
Beto quebra um hiato de dois anos abrindo caminho 
para seu segundo álbum de estúdio. Após a estreia 
“Memórias d’Aldeia do Bicho que Mente” (2015) e um 
registro ao vivo lançado em 2019, o artista fluminense 
lança o single “Isso Não É Brasil” é o primeiro gostinho 
do álbum “Uniram-se”, a ser lançado em breve.

DRAMARTUGIA – Entre os meses de outubro e de-
zembro, acontece o Círculo de Dramaturgias online, 
realizado pelo CPT SESC, que reúne seis dramaturgas 
contemporâneas brasileiras: Angela Ribeiro, Ave Ter-
rena, Cristiane Sobral, Dione Carlos, Silvia Gomez e 
Solange Dias. Os interessados podem se inscrever a 
partir do dia 14 no www.sescsp.org.br/cpt.

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

Lucio Larangeira/Divulgação

Espetáculo é uma homenagem que a cantora de Niterói fez à Linda Batista

Divulgação

Fi Maróstica participa do festival de 

música instrumental neste domingo



Cidades 3Domingo,  12, e segunda-feira, 13/9/2021 ofluminense.com.br

Hortos do Barreto e Fonseca oferecem aulas gratuitas para todas as idades, com protocolos sanitários

Zona Norte: saúde e diversão
A Prefeitura de Niterói, por 
meio das Administrações 
Regionais do Barreto e do 
Fonseca, está com inscrições 
abertas para atividades físicas 
nos Hortos do Barreto (Parque 
Palmir Silva) e do Fonseca 
(Horto Florestal do Fonseca). 
São aulas gratuitas de danças 
de ritmos diferentes, pilates, 
jazz infantil, ginástica para 
idosos, coral e lutas. A maioria 
das atividades é realizada ao 
ar livre e as que precisam de 
barras ou espelho são reali-
zadas em sala com ventilação 
e distanciamento. Todas se-
guem os protocolos sanitários 
de combate à Covid-19, como 
uso de máscara obrigatório e 
aferição de temperatura. Em 
razão da pandemia, o número 
de alunos por turma está limi-
tado. A inscrição é realizada 
direto com o professor, no 
horário de cada aula.

O Horto do Barreto ofe-
rece aulas de dança e pilates 
(segundas, quartas e sextas, 
7h às 13h), dança do ventre 
(segundas, 15h às 16h, terças 
e quintas, 9h30 às 10h30), jazz 
infantil (sábados, 14h às 16h - 
a partir dos 4 anos), dança de 
salão (terças 14h às 16h), aula 
para terceira idade (segunda 
a sexta, 8h30 às 9h30), dança 
mix (sábados, 9h às 10h), 
muay thai (segundas, 10h30 
às 11h30 e 14h às 15h – a par-

tir de 9 anos), jiu jitsu (terças 
e quintas, 10h às 12h e 14h 
às 16h - a partir dos 7 anos), 
capoeira (quartas, 14h às 16h 
- a partir dos 5 anos), coral 
da terceira idade (sextas, 14h 
às 16h) e hip hop (sábados, 
10h30 às 12h - a partir dos 12 
anos).

Bárbara Saturino de Oli-

veira Lima, de 38 anos, pratica 
atividades há um mês, sempre 
acompanhada do filho Ben-
jamim, de apenas 10 meses.

“Faço aula todas as ma-
nhã, inclusive aos sábados, 
e venho com ele sempre. Ele 
fica animado e bate palma na 
hora da dança, mas é muito 
chicletinho e tem horas que 

não quer ficar no carrinho. 
Então, danço com ele no 
sling ou no peito mamando, 
dançamos de qualquer jei-
to. É maravilhoso ter essas 
atividades perto de casa. Eu 
me sinto viva! Depois de ser 
mãe, a gente só fica cuidando 
do bebê em casa e indo lá na 
dança, nós dois nos diverti-

mos”, disse Bárbara.
No Fonseca, há disponi-

bilidade de aulas para dança 
de salão (quartas, 14h às 16h), 
taekwondo (sexta e domingo, 
9h às 11h) e aula mix (sába-
dos, 9h às 11h).

Atividades gratuitas nos Hor-
tos do Barreto e Fonseca

Dias e horários diversos (no 
texto)
Endereços: Horto do Barreto 
(R. Dr. Luiz Palmier, s/n – Bar-
reto) – funcionamento diário 
das 9h às 16h.
Horto do Fonseca (Alameda 
São Boaventura, 770 – Fon-
seca) – funcionamento diário 
das 8h às 16h.

 A maioria das atividades é realizada ao ar livre e as que precisam de barras ou espelho são realizadas em sala com ventilação e distanciamento. Uso de máscara de proteção facial é obrigatório

Limpa SG já visitou 
mais de 320 lojas
Iniciada no último dia 2 deste 
mês, a campanha Limpa São 
Gonçalo segue sendo realiza-
da no município. Trata-se de 
trabalho de conscientização, 
com foco na população e nos 
comerciantes da cidade para 
que o descarte do lixo seja 
feito de forma correta, con-
tribuindo para uma cidade 
mais limpa e organizada.

Somente nesta sexta-feira 
(10), mais de 70 estabeleci-
mentos no Centro de São 
Gonçalo, foram visitados 
pelas agentes da campanha 
Limpa São Gonçalo. Desde 
o início da campanha, mais 
320 estabelecimentos co-
merciais foram visitados pela 
equipe da campanha. 

O trabalho de conscien-
tização foi realizado com os 
motoristas, que receberam 
material informativo sobre 
descarte de lixo e uma lixeira 
para automóvel, para evitar 
que o lixo seja jogado pela 
janela do veículo. 

O trabalho pela cons-
cientização da população 
também é feito de porta em 
porta. Durante as visitas, os 
comerciantes são notifica-
dos sobre horários e dias de 
coleta de lixo na região onde 
estão instalados. Os comer-
ciantes também informam 
a quantidade média de lixo 
produzida diariamente pelo 
estabelecimento. 

Mesmo recente, a campa-
nha vem tendo boa recepti-
vidade com o público. 

“Esse tipo de campanha é 
muito boa! Uma cidade que 
se preze precisa ser limpa. 
Infelizmente ainda muitas 
pessoas ainda não têm essa 
consciência e chegam até 
mesmo a destruir as lixeiras 

que são colocadas nos pos-
tes”, disse Evaldo Souza, de 
61 anos, dono de um bazar 
há 15 anos na Rua Coronel 
Moreira César.

“Estou gostando bastante 
desse tipo de campanha, está 
me surpreendendo. Infeliz-
mente muitas pessoas não 
têm a educação de jogar o 
lixo no local certo. Por várias 
vezes as pessoas entram na 
loja, pegam a sacola que 
colocamos o produto e na 
porta da loja, jogam a sacola 
no chão”, disse a vendedora 
Rosana Pereira, de 48 anos.

Campanha - A ação será 
dividida em duas etapas. 
Na primeira, que deve du-
rar cerca de três meses, as 
equipes da Prefeitura vão 
atuar de forma educativa, 
com o intuito de conscien-
tizar a população. Na se-
gunda etapa, que se dará 
em caráter permanente, os 
infratores que insistirem na 
prática ilegal serão punidos 
em operações de repressão 
ao descarte irregular e lixões 
clandestinos pelas equipes 
de fiscalização. As multas 
diárias podem ultrapassar o 
valor de R$ 500,00.

As equipes de fiscalização 
vão criar rondas, mapear a 
cidade e atuar nos pontos 
mais críticos. As infrações 
serão registradas com fotos, 
vídeos e relatórios. Locais 
da cidade normalmente 
utilizados para descarte ir-
regular de lixo serão limpos 
e emplacados, alertando 
para a proibição de despejo 
de detritos. Caçambas estão 
sendo instaladas em áreas 
comerciais no Centro da ci-
dade e em Alcântara.

Máquinas reabrem canal que 
liga a Lagoa de Itaipu ao mar

Se por um lado a licitação 
para o desassoreamento 
definitivo do sistema la-
gunar de Itaipu não sai do 
papel, por outro a solução 
paliativa para o problema 
foi retomada. Nesta semana, 
duas máquinas começaram a 
trabalhar em conjunto na re-
tirada da areia que bloqueia 
o canal que liga a lagoa ao 
mar e que impede a troca e 
a consequente renovação do 
espelho d’ água. Uma parte 
do canal já foi reaberta, tra-
zendo de volta a esperança 
para os frequentadores e 
para quem vive da pesca 
artesanal na lagoa.

Os trabalhos foram re-
tomados após pressão de 

lideranças locais, que recla-
mavam do mau cheiro e da 
coloração escura da água, 
já que a lagoa ainda recebe 
despejo de esgoto.

As máquinas trabalham 
no local retirando do canal 
a areia, que é levada para a 
Praia de Camboinhas. Antes, 
apenas uma máquina fazia 
todo o trabalho, que se arras-
tava a passos de tartaruga, já 
que as dunas formadas pela 
areia retirada do canal eram 
desfeitas pela variação da 
maré. Além disso, A única 
máquina no local ficou pa-
rada por vários dias.

Agora, com a retomada 
dos trabalhos, a lagoa poderá 
voltar a receber, em breve, 
banhistas e praticantes de 
esportes náuticos, assim 
como famílias em busca de 

lazer ao ar livre em tempos 
de pandemia.

“Acredito que agora, se o 
prefeito não tirar essas má-
quinas de novo, a coisa vai 
começar a fluir. Mas é um 
trabalho paliativo. Ninguém 
está falando em salvar a 
lagoa. Isso aqui tá longe de 
salvar a lagoa. Salvar a lagoa 
é dragar de lá onde começa a 
ficar raso até o mar. Isso seria 
o definitivo, como explicou o 
ex-gestor do sistema lagunar 
de Niterói, que fez um estu-
do sobre a situação. O que 
vemos hoje é paliativo para 
que a lagoa continue respi-
rando por aparelhos”, des-
taca o instrutor de stand up  
paddle Gustavo Supmann, 
uma das principais lideran-
ças locais.

A Secretaria Municipal de 

Conservação e Serviços Pú-
blicos (Seconser) informou 
que a previsão é de que a in-
tervenção seja concluída até 
dezembro. Todo o trabalho 
está sendo acompanhado 
pela Secretaria de Municipal 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS).

De acordo com a Secon-
ser, a ação consiste na retira-
da do material para ampliar 
a circulação da água do mar 
com a lagoa, uma vez que as 
correntes marítimas leva-
ram para o local a areia que 
foi depositada nas últimas 
ressacas. 

Questionada sobre a pu-
blicação do edital para reali-
zação de um trabalho defini-
tivo no local, a prefeitura não 
mencionou prazos.

Ação para retirar areia que obstrui passagem da água continua até dezembro

Região dos 
Lagos volta 
a gerar 
empregos
A Região dos Lagos abriu 
mais 1.314 novos postos 
de trabalho formais em 
julho deste ano, pouco 
mais de 30% em relação 
ao saldo observado no 
mês de junho (+983). No 
acumulado do ano, o saldo 
foi de 6.779 contratações. 
A análise feita pela Firjan 
mostra ainda que Cabo 
Frio possui o maior saldo 
positivo da região no mês 
de julho (+714) e o maior 
dos últimos cinco meses 
(+1.062). Já o segundo me-
lhor desempenho regional 
desde março fica com Rio 
das Ostras (+821).

A análise específica da 
indústria da região mostra 
que, em julho, o setor re-
gistra saldo positivo de 527 
vagas de trabalho formais. 
Cabo Frio (+492) repre-
senta o melhor resultado 
industrial da região neste 
período.

Inscrições começam nesta segunda e podem ser feitas até sexta-feira

Procon-RJ realizará mutirão 
com várias empresas aéreas

O Procon Estadual do Rio de 
Janeiro vai promover, jun-
tamente com as principais 
empresas aéreas e agências 
de viagem, um mutirão vir-
tual de negociação. Gol, 
Azul, Latam, Emirates, CVC, 
Decolar, Viajanet, 123 Mi-
lhas, Max Milhas e Smiles 
vão participar do evento. As 
inscrições começam nesta 
segunda (13) e vão até sexta 
(17). Para participar, basta 
preencher o formulário atra-
vés do link: https://forms.
gle/n8HEdGRRE5gCLuJS6 .

Desde o início da pande-
mia, de fevereiro de 2020 até 
agosto de 2021, o Procon-RJ 
recebeu cerca de 4 mil recla-
mações de consumidores, 
enquanto no ano de 2019, 
foram 1.117. O segmento 
de turismo foi um dos mais 
afetados pela pandemia. 
As empresas e os viajan-
tes precisaram se adequar, 
muitas viagens tiveram que 

ser adiadas ou até mesmo 
canceladas. Para ajudar os 
consumidores e mitigar os 
impactos econômicos no 
setor, o Procon-RJ organizou 
um mutirão virtual.

As negociações do mu-
tirão irão acontecer entre 

20 de setembro e 4 de ou-
tubro, com a participação 
de servidores da autarquia  
q u e  a t u a r ã o  c o m o  m e -
diadores.  O evento será  
virtual a fim de evitar aglo-
meração e propagação do 
coronavírus.

Divulgação

Funcionários do Procon vão intermediar negociações entre clientes e empresas

Fotos de Luciana Carneiro / Prefeitura de Niterói

Rafa Correa / Prefeitura de São Gonçalo

Trabalho de conscientização é feito no trânsito e no comércio da cidade

Jefferson Lemos
jefferson.lemos@ofluminense.com.br
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A necessária interação

Charbel Tauil Rodrigues*

Assim como o avanço das campa-
nhas de vacinação trás, para mui-
ta gente, um equivocado clima de 
“agora está tudo resolvido” com 
relação à pandemia de covid-19, 
guardadas as devidas proporções 

tendência semelhante tende a 
ocorrer com alguns observadores 
do cenário econômico.

  
Tanto numa quanto noutra 

situação, convém manter cautela 
redobrada.

No caso da Saúde Pública, os 
especialistas estão cansados de 
avisar que não basta estar vacina-
do -- o cidadão precisa, mesmo 
assim, manter distanciamento 
social, usar máscaras e lavar bem 
as mãos. Ainda há muito chão 
pela frente até termos vencido 
esta guerra contra o coronavírus. 
Vamos chegar lá, se Deus quiser, 
mas ainda demora um pouco.

Quanto à tão sonhada re-
tomada econômica, na última 
semana a Agência Brasil noti-
ciou que, na quarta alta mensal 
consecutiva, o Comércio havia 
crescido 1,2% em julho, atingin-
do patamar recorde. Também 
marcante foi a divulgação dos 
dados divulgados pelo Cadastro 

Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), de acordo com 
os quais teriam sido criados em 
julho 195.596 vagas de trabalho, 
das quais -- atenção! -- Comércio 
e Serviços representaram nada 
mais, nada menos, que 61,8% dos 
empregos gerados.

Seja como for, ainda restam 
muitas incertezas no cenário 
político, econômico e social, aí 
incluída a esperada vitória sobre 
a pandemia. Em também recente 
pesquisa, o Instituto Fecomércio 
de Pesquisas e Análises (IFec RJ), 
aferiu a confiança dos consumi-
dores na economia fluminense 
para o próximo trimestre. Obser-
vou-se redução no percentual de 
consumidores que estavam con-
fiantes ou muito confiantes, indo 
de 44,2% em julho, para 42,7%. 
Por outro lado, 36,6% dos entre-
vistados estavam pessimistas e 
muito pessimistas, sendo que 
no mês anterior eram 33,7% (um 
acréscimo de 2,9 pontos percen-
tuais). Em suma, o quadro geral 

pode até estar ensaiando uma 
melhora (e tomara que realmente 
assim seja), mas ainda é cedo, 
muito cedo para comemorar ou, 
mesmo, para baixar a guarda. 
No geral, o cenário prossegue 
incerto para a imensa maioria da 
população.

A situação é pior ainda em 
Niterói, porque aqui os pequenos 
e médios empreendedores não 
podem se programar adequa-
damente para o futuro próximo, 
uma vez que o Poder Público até 
agora simplesmente não apre-
sentou absolutamente nada em 
termos de planejamento para os 
próximos meses.

Por exemplo: haverá ou não 
festividades pelo aniversário do 
município, agora em novembro? 
Se sim, onde e quando? Já se 
pensou em algo para o período 
de festas natalinas e réveillon? 
Onde e quando? Haverá alguma 
campanha publicitária? Haverá 
mudanças substanciais no trân-

sito, como mãos de ruas, áreas 
de estacionamentos e pontos de 
carga e descarga? Haverá uma 
programação de shows em espa-
ços públicos? Se vai haver algo, 
onde estão os planejamentos, os 
cronogramas e os custos projeta-
dos? E principalmente: por que a 
prefeitura ainda não está intera-
gindo com as entidades de classe 
e as associações de moradores, 
ouvindo propostas e sugestões? 
Afinal de contas, empreendedo-
res de Comércio e Serviços tem 
total interesse em ver a cidade 
florescer, funcionando no máxi-
mo de suas potencialidades.

Fica aqui registrado nosso 
desejo de que esta situação venha 
a mudar em breve.  Afinal, com 
mais transparência, diálogo e 
bom planejamento, Niterói só 
tem a ganhar!

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói
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Municípios do Leste Fluminense apresentam saldo positivo de empregos nos primeiros sete meses do ano

Ensaio para retomada econômica

Após um 2020 de crise eco-
nômica, apesar da pande-
mia parecer estar longe do 
fim, a economia no Leste 
Fluminense já dá sinais de 
melhora. Segundo dados do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged) 
Niterói, São Gonçalo, Maricá 
e Itaboraí tiveram saldo po-
sitivo de 7.726 novas vagas, 
nos primeiros sete meses do 
ano. O destaque foi Niterói, 
com 3.259 novos postos de 
trabalho, seguido por Maricá 
com 2.513. Na terceira colo-
cação aparece São Gonçalo, 
com 1.612 oportunidades e 
Itaboraí fecha a lista com 342 
novas vagas.

Se levarmos em conside-
ração o mesmo período do 
ano passado, com a exceção 
de Maricá, com 223 de saldo 
positivo, as outras três cidades 
apresentaram saldo negativo: 
Niterói (-8.582), São Gonçalo 
(-4.747) e Itaboraí (-476).

Quando olhamos para 

os setores que mais criaram 
vagas e puxaram esse bom 
desempenho, o destaque em 
Niterói foi a indústria, com 
1.308 de saldo. Já em Maricá e 
São Gonçalo o setor de servi-
ços foi o destaque com 1.500 e 
526, respectivamente. Apesar 
do desempenho inferior aos 
vizinhos, o setor de serviço 
também foi o que mais gerou 
empregos em Itaboraí com 
um saldo de 303 novas vagas.

Para iniciar a retomada na 
busca por números positivos, 
as prefeituras arregaçaram as 
mangas para transformar os 
números negativos do ano 
velho em postos de trabalho 
e fazer a economia girar.

Niterói - De acordo com 
a prefeitura, houve investi-
mento de mais de R$ 1 bilhão 
nas ações de enfrentamento 
à pandemia desde março de 
2020 e, por mais de 15 meses, 
foi mantido um auxílio men-
sal e ininterrupto para todos 
os segmentos sociais mais afe-
tados pela pandemia do coro-
navírus, além de programas 

de apoio às empresas, como 
Empresa Cidadã e o Supera 
Mais Ágil. Esses programas 
protegeram mais de 15 mil 
empregos e beneficiaram 
mais de 3 mil empresas. 

Em 2021 foi lançado o Em-
presa Cidadã 3, que atendeu 
micro e pequenas empresas 
com até 49 funcionários. O 
setor de restaurantes (e outros 
estabelecimentos de serviços 
de alimentação e bebidas) 
teve o maior número de em-
presas inscritas no programa, 
respondendo por 17,4%.

Até agora, mais de 400 
contratos foram assinados. Já 
foram concedidos mais de R$ 
17 milhões em empréstimos, 
o que demonstra uma média 
de R$ 42 mil por contrato 
assinado.

No momento, o município 
finaliza um Plano de Reto-
mada com diversas iniciati-
vas para aquecer os setores 
econômicos estratégicos da 
cidade. O Supera Mais Ágil 
está disponibilizando R$ 11 
milhões em créditos às mi-
cro e pequenas empresas da 

Casimiro 
de Abreu 
comemora 
162 anos
No próximo dia 15 (quar-
ta-feira) o município de 
Casimiro de Abreu festeja 
162 anos de emancipação 
político-administrativa. 
Para celebrar a data, a 
Prefeitura elaborou pro-
gramação com diversas 
atividades, mas todas de 
forma diferente: traba-
lhando e oferecendo ser-
viços à população.

A programação come-
ça neste domingo, dia 12, 
com a celebração da Missa 
Solene em ação de graças 
ao aniversário do muni-
cípio, na Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Saúde, 
na Praça Feliciano Sodré, 
no Centro, em Casimiro 
de Abreu.

Na segunda-feira, dia 
13, acontece a entrega 
da reforma do Armazém 
das Artes, espaço voltado 
para a venda do artesanato 
local. Na terça-feira, dia 
14, o Ônibus Rosa inicia 
atendimentos às mulheres 
na Praça Feliciano Sodré, 
no Centro, oferecendo exa-
mes de preventivo.

Professora de Niterói é 
destaque em prêmio
A professora de arte Mariana 
Ferraz Abbade, da Escola Es-
tadual de Ensino Fundamen-
tal Henrique Lage e Colégio 
Estadual Conselheiro Josino, 
em Niterói, foi uma das 25 
finalistas do prêmio Arte na 
Escola Cidadã, do instituto 
Arte na Escola, cujo resultado 
foi anunciado esta sema-
na. Ela concorreu com mais 
1.200 educadores de várias 
partes do país inscritos na 
22a. edição do Prêmio Arte na 
Escola Cidadã, apresentando 
projetos que envolviam uma 
ou mais linguagens artísticas 
(música, teatro, artes visuais, 
dança) e realizados entre 
2019 e 2020 em escolas de 
ensino regular, públicas ou 
particulares, com turmas de 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Mé-
dio e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). A premiação é 
realizada pelo Instituto Arte 
na Escola e com o objetivo 
ampliar a voz dos professo-
res de arte e generalistas que 
trabalham com a disciplina, 
valorizando projetos que 
despertam novos olhares e 
inspiram alunos e a comuni-
dade escolar. 

“Nós da escola Henrique 

Lage e do colégio Conselheiro 
Josino estamos radiantes em 
fazer parte da lista de finalis-
tas do Prêmio Arte na Escola 
Cidadã. É uma alegria eston-
teante, até pouco condizente 
com um tempo tão duro e 
seco. Saber que estivemos na 
final foi um ganho de vitali-
dade em tempos de morte, 
uma reorientada, uma lem-
brança sobre quem somos e 
a importância da atividade de 
invenção dentro do ambiente 
e processo escolar. O projeto 
finalista do prêmio, “Série 
Aula SUSpensa”, é compos-
to por exercícios em vídeo 
feitos durante a quarentena 
pelos alunos, lidando com 
as questões impostas pelo 
cenário da educação pública 
frente à pandemia e com o 
fechamento das escolas. Os 
vídeos passam pela poesia de 
Sergio Vaz, pela música “Veja” 
(Margarida) e pela poética do 
cotidiano. Encerra a Série a 
atividade “Chantagem Poé-
tica - troco poemas por notí-
cias” - que surge do silêncio 
de tantos/as estudantes sem 
acesso à Internet e outros 
acessos mais básicos”, conta 
Mariana, feliz com a partici-
pação na disputa.

Projeto de mobilidade urbana vai garantir realocação das famílias

MUVI: SG faz cadastro de 
proprietários de imóveis

A Prefeitura de São Gonçalo 
dará prosseguimento, na 
segunda-feira, ao cadastra-
mento das famílias que têm 
imóveis na área abrangida 
pelo projeto Mobilidade 
Urbana Verde Integrada - 
MUVI, que irá implantar 
um corredor viário de BRS 
e ciclovia ligando os bairros 
de Neves e Guaxindiba, pas-
sando por vários bairros, que 
serão contemplados com 
uma série de intervenções 
urbanísticas.

Os proprietários já estão 
informados sobre as inter-
venções e estão sendo cadas-
trados para agendamento de 
visita técnica avaliatória. A 
ação de abordagem já foi rea-
lizada no bairro do Mutondo 
e será iniciada nesta segun-
da-feira no Jardim Catarina.

A Prefeitura disponibi-
lizou uma Equipe Técnica 
Multidisciplinar para infor-
mar aos moradores sobre a 
obra de mobilidade urbana 
que será executada pelo 
governo estadual, sobretudo 
as famílias mais impactadas, 
vislumbrando a garantia de 

possíveis benefícios sociais, 
além de profissionais de ar-
quitetura para levantamento 
e cálculo indenizatório.

“É fundamental que as 
famílias impactadas sejam 
informadas sobre todo o 
processo de maneira trans-
parente e empática”, frisou a 
subsecretária de Gestão In-

tegrada e Projetos Especiais, 
Gabriela Bessa. Para garantir 
tal procedimento, a Equipe 
Técnica Social tem feito um 
trabalho de aproximação, re-
conhecimento e, posterior-
mente, acompanhamento, 
cumprindo orientações da 
Relatoria Especial da ONU 
em 2020.

Cadastramento já foi feito no Mutondo e vai começar no Jardim Catarina

Divulgação

cidade. 

São Gonçalo- A Prefeitura 
de São Gonçalo trabalha des-
de o início da gestão para esti-
mular a geração de empregos 
e criar um ambiente favorável 
para o empresariado. Uma 
das primeiras medidas foi 
a reformulação da Casa do 
Empreendedor. Com foco na 
desburocratização, o municí-
pio, que no início da gestão do 
prefeito Capitão Nelson assi-
nou o termo de adesão com a 
Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro (Jucerja), regis-
trou um aumento de 384% nas 
permissões concedidas pelo 
sistema da Junta, na compara-
ção entre o primeiro trimestre 
deste ano e do ano passado.

Outra ferramenta estraté-
gica para fomentar a econo-
mia é o acordo firmado entre 
a Prefeitura e a AgeRio, que 
possibilita crédito com juros 
de 0,25% ao mês.

Através dos esforços da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, grandes 
redes, como a Magazine Lui-

za, Costazul, Assaí, American 
Pet e Drogarias Tamoio, se 
instalaram no município. 
Uma parceria foi firmada com 
estaleiros para revitalização 
do setor naval e cursos profis-
sionalizantes foram criados.

“Estamos trabalhando 
desde o primeiro dia da atual 
gestão e os números de novos 
postos de trabalho são o resul-
tado dessas ações, junto com a 
determinação do empresaria-
do e do microempreendedor 
de São Gonçalo”, destacou 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Marcio 
Picanço.

Itaboraí - A Prefeitura in-
forma que a Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, Comércio, In-
dústria e Integração com o 
ComperjJ/GasLub (SEMDE) 
fez um diagnóstico minucio-
so da situação do município 
logo no início do governo 
para elaboração das metas de 
desenvolvimento econômico 
de pequeno, médio e longo 
prazos para o município, pau-

tadas também nos Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável ODS 2021-2030.

Desatacou também que a 
prefeitura fomentou projetos 
para o setor da Economia 
Criativa e Solidária, abran-
gendo não só o território, 
mas estabelecendo parceria 
com municípios do Leste 
Fluminense, visando princi-
palmente o fortalecimento 
desses empreendedores e 
seus negócios, buscou jun-
to a cooperativa financeira, 
como a SICOOB, a instalação 
de uma agência em Itaboraí, 
para oportunizar acesso a cré-
dito para pequenas, médias e 
grandes empresas investirem 
em seus negócios na cidade.

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico da 
Prefeitura de Itaboraí afirma 
que vem trabalhando com o 
objetivo de gerar ainda neste 
1º ano de governo um impac-
to positivo na economia da 
cidade.

Procurada, a Prefeitura de 
Maricá não enviou respostas 
até o fechamento da edição.

Cristina Cruz
cristina.cruz@ofluminense.com.br
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Gravidez após os 34 anos, muitas interrogações! 
Por Dra. Jaqueline Serra Brand, a convite do professor Aderbal Sabrá e da professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

Várias dúvidas surgem quan-
do uma mulher engravida 
na fase avançada de sua vida 
sexual: É perigoso engra-
vidar nesta idade? A mu-
lher corre risco de vida? Ela 
pode perder o útero e ficar  
estéril? E o bebê, também cor-
re risco de vida? O bebê pode 
nascer malformado ou com 
alguma síndrome genética? 
A gravidez após a idade de 
34 anos, conhecida no meio 
científico como gravidez tar-
dia. está se tornando cada vez 
mais frequente. 

Diferente da gravidez na 
adolescência (período de 
idade entre 10 e 19 anos), que 
no nosso país encontra-se em 
queda, a gravidez tardia, isto 
é, em mulheres com idade 
superior a 34 anos, continua 
aumentando. No Brasil, nos 
últimos 20 anos, o número 
de mulheres que foram mães 
após os 40 anos aumentou 
cerca de 50%, enquanto na 
faixa etária de 35 a 39 anos, 
o aumento foi de 70%. Essas 
gestantes são chamadas de 
gestantes tardias.

Acredita-se que este fenô-
meno, ou seja a gravidez após 
os 34 anos, esteja ocorrendo 
em decorrência de vários fa-
tores; dentre eles, destacam-
-se o maior nível de educação 
nessa população de mulheres, 
o adiamento do casamento 
para uma época da vida em 
que a estabilidade econômica 
provavelmente estará maior e 
melhor, a maior ocorrência de 
divórcios seguidos de novos 
relacionamentos, além dos 
avanços nos tratamentos da 
infertilidade.

A gravidez tardia é consi-
derada um importante fator 
gerador de risco na gesta-
ção, tanto para a gestante 

como para o seu bebê. Exige, 
portanto, atenção especial 
durante a realização do pré-
-natal.

As possíveis complicações 
para as mães e seus recém-
-nascidos pode ser atribuído 

ao aumento na frequência de 
doenças crônicas na gestante 
tardia, especialmente a hiper-
tensão arterial (pressão alta) 
e a diabetes. E é exatamente 
a maior frequência dessas 
doenças que geram os po-

tenciais riscos à essa gravidez 
tardia. Também é relatado um 
aumento na frequência de 
doenças genéticas nos bebês 
advindos dessas gestações 
tardias.

Sob a influência das con-

dições clínicas relatadas aci-
ma, as gestantes tardias têm 
um risco duas a três vezes 
maior de morte relacionada à 
gravidez do que as gestantes 
mais jovens, principalmente 
nos países em desenvolvi-

mento, como o nosso Brasil. 
É importante destacar que 
além da influência direta da 
hipertensão arterial e/ou da 
diabetes nessas gestantes 
tardias, frequentemente há 
falta de cuidados adequados 
especialmente durante o pré-
-natal. Tudo isso pode piorar 
com a presença de tabagismo 
ou de alguma complicação na 
gravidez anterior.

No entanto, alguns es-
tudos relatam que quando 
ocorre um bom acompa-
nhamento pré-natal e uma 
atenção redobrada durante o 
trabalho de parto e o parto, a 
evolução da gestante tardia e 
de seu bebê são semelhantes 
aos de gestantes mais jovens.

Neste extremo da vida 
reprodutiva, ou seja, em ges-
tações de mulheres com mais 
de 34 anos, ter acesso a uma 
assistência pré-natal ade-
quada é o melhor meio de 
prevenir problemas futuros 
e assegurar uma gestação 
saudável para a mãe e o seu 
bebê.

Setembro Amarelo 
tem diversas ações
A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) de Niterói, atra-
vés da Fundação da Estatal de 
Saúde de Niterói (FeSaúde), 
está realizando uma campa-
nha de promoção das medi-
das protetivas e de preven-
ção ao suicídio este mês, o 
chamado Setembro Amarelo. 
Além de encontros virtuais e 
híbridos com rodas de con-
versas sobre saúde mental, 
voltadas para crianças e ado-
lescentes, mulheres, idosos e 
pessoas em situação de rua 
e com alta vulnerabilidade 
social, estão programadas ofi-
cinas temáticas nas Unidades 
das Redes de Atenção Psicos-
social (RAPS) do município.

A FeSaúde também ela-
borou uma campanha de 
conscientização, para as redes 

sociais, sobre o Setembro 
Amarelo. As publicações terão 
mensagens que incentivam 
as pessoas a compartilharem 
seus sentimentos com os 
amigos, colegas de trabalho 
e familiares. A fundação, que 
passou a gerir as RAPS no 
início de agosto, acredita que 
o cuidado em rede pode con-
tribuir com a saúde mental da 
população.

Atendimento - Em Niterói, 
é possível buscar auxílio nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), nas Policlínicas e Am-
bulatórios, ou no Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS). 
Há também o portal com 
informações dos serviços 
de saúde: https://servicos.
niteroi.rj.gov.br/#/main/dy-
view.

Pixabay

No Brasil, nos últimos 20 anos, o número de mulheres que foram mães após os 40 anos aumentou 50%, enquanto que na faixa de 35 a 39 anos, a elevação foi de 70%

Isabella Oliveira: Miss Brasil 
que domina a língua dos sinais

Há mais de 60 anos o concur-
so Miss Brasil Beleza Interna-
cional (BI) destaca as mais 
belas brasileiras, que após a 
coroação passam a represen-
tar o país na final tradicional 
em Tóquio, no Japão. Em 
2020, na comemoração de 
seis décadas da premiação, a 
pandemia trouxe mudanças, 
desafios empresariais e feitos 
inéditos.

O primeiro deles foi o 
cancelamento do concurso, 
por questões de segurança 
sanitária e isolamento social. 
Para contornar a situação, 
e seguindo o procedimento 
adotado em outros países, 
os jurados fizeram uma se-
leção ao longo de dez meses, 
procurando candidatas que 
já haviam concorrido e que 
estariam aptas para serem a 
nova Miss BI 2021. Segundo 
Súzana Cardôso, diretora do 
Miss Brasil BI, todo o trâmite 
foi feito em sigilo.

“Nem elas sabiam que es-
tavam sendo observadas. Foi 
uma escolha bem difícil, pois 
todas as candidatas são lin-
das, carismáticas e incríveis. 
Além da beleza e de uma boa 
passarela - que são condições 
essenciais, a Miss precisa ser 
carismática e saber tomar 
decisões”, comentou Súzana, 
que coordena a realização do 
Miss Rio de Janeiro.

De acordo com a diretora, 
o foco do BI são as questões 

Modelo nascida em Campos representará o Brasil na final Beleza Internacional
Divulgação

Miss Brasil Beleza Internacional, Isabella Oliveira é apaixonada por Libras

Gestantes tardias 
têm mais riscos, 
mas com bom 
pré-natal podem 
ter gravidez 
saudável

*por Dra. Jaqueline Serra Brand, 
médica intensivista neonatal e 
mestranda do Curso de Mestrado 
Profissional em Saúde Materno 
Infantil da UFF, orientada pelos 
professores e médicos neonato-
logistas Dr. Alan Araújo Vieira e 
Dr. Arnaldo Costa Bueno.

sociais, o que pede das sele-
cionadas uma proximidade 
com a diversidade social 
e cultural. Esse foi um dos 
motivos que resultou na es-
colha da modelo e dançarina 
Isabella Oliveira, de 22 anos, 

que será a representante bra-
sileira na final do curso, com 
previsão para o final de 2022.

“Isabella aprendeu Libras 
(Língua Brasileira de Sinais) 
nos últimos meses, para que 
pudesse transmitir sua feli-

cidade com o título para o 
máximo de pessoas. Apesar 
de nova, ela é extremamente 
focada, determinada, e viveu 
os últimos anos se preparan-
do para ser uma Miss impe-
cável. Ela tem uma beleza 
bem brasileira e muito samba 
no pé”, afirmou Súzana.

Amor por Libras - Natural 
de Campos dos Goytacazes, 
Isabella é a primeira de sua 
cidade a representar o país 
em um concurso interna-
cional de beleza. Filha de 
modelo, a Miss Brasil BI co-
meçou no mundo da moda 
aos 4 anos, desfilando como 
daminha de honra. Ela se 
destacou na seleção por seu 
contato com Libras, paixão 
impulsionada por uma co-
municação falha dentro de 
um comércio.

“Estava em uma loja e 
tentei me comunicar com o 
vendedor que era deficiente 
auditivo, acabei não con-
seguindo. Tempos depois 
minha tia adotou um me-
nino com a deficiência, o 
que aumentou mais minha 
vontade de aprender”, conta 
Isabella, formada no curso de 
Libras básico e que hoje faz o 
avançado.

Na coroação do Miss Bra-
sil BI, Isabella discursou em 
português, inglês e Libras, 
algo que pretende repetir na 
final. A participante segue em 
aulas particulares de inglês 
oratória, além de aulas de 
passarela e preparação física 
com um personal.

Vanessa Rocha
vanessa.rocha@ofluminense.com.br
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Técnico Marcus Alexandre, do Maricá Futebol Clube, foi o convidado

Projeto ‘Ao lado do Ídolo’ 
aproxima alunos e jogadores
A Prefeitura de Maricá, por 
meio da Secretaria de Esporte 
e Lazer, realizou na última 
quinta-feira (9) uma clínica 
de futebol para 21 alunos 
do núcleo de Cordeirinho 
do “Maricá Mais Esporte”. O 
técnico do Maricá Futebol 
Clube, Marcus Alexandre, foi 
o convidado desta edição do 
projeto “Ao Lado do Ídolo”, 
que aconteceu no campo do 
Figueirense, no bairro Caxito.

Há três anos comandan-
do o Maricá, que disputa a 
segunda divisão do Cam-
peonato Carioca, Marcus já 
trabalhou no Vasco (por 20 
anos), Botafogo (dois anos) e 
Nova Iguaçu (três anos).

Durante o encontro, me-
ninos com idades entre 8 e 17 
anos, conheceram um pouco 
da trajetória profissional, 
que fez questão de destacar 
a importância do respeito 
ao próximo e a necessidade 
de se ter disciplina não só 
em campo, mas em todos os 
lugares.

“A gente orienta os alunos 
sem desestimulá-los. Não 
é para eles abandonarem o 
sonho de serem jogadores 
de futebol, mas existem ou-

tras profissões envolvidas 
num jogo, como o médico, o 
advogado, o treinador, o fisio-
terapeuta e que muitas vezes 
a sociedade nem lembra”, 
explicou o treinador.

“O Vasco foi a minha esco-
la, minha vida. Mas eu queria 
ter tido a oportunidade de es-
tar num projeto social desse, 
porque eu perdi muito tempo 
tentando ser jogador. No Vas-
co eu fui professor da escoli-
nha de futebol, trabalhei no 
futsal, fiz toda a trajetória que 
um jogador de futebol faz, 
só que do lado acadêmico”, 
completou Marcus.

Leandro Valença, de 11 
anos, é mais um jovem que 
sonha com a carreira de jo-
gador de futebol. “Esse trei-
nador é muito bom e eu vou 
levar tudo o que ele falou para 
a minha vida, porque eu que-
ro ser jogador profissional”.

Thiago Souza, 14, também 
comemorou. “Eu quero ser 
jogador ou treinador profis-
sional, porque eu quero viver 
nesse ambiente. Com essa 
clínica, eu aprendi que tenho 
que cuidar e olhar para o pró-
ximo também, não só para 
mim”, disse Thiago. “Assim, 

a gente vê que independente 
do que a gente tem, a gente 
pode conseguir o que a gente 
quiser”, acrescentou Jeferson 
Richardson (16 anos).

Segundo o subsecretário 
de Esportes, Carlos Wagner, 
o objetivo do projeto é que 
os alunos tenham uma iden-
tificação com a modalidade 
esportiva.

“Hoje, trouxemos o Mar-
cus Alexandre que tem uma 
grande identidade com o fu-
tebol e com o município, por 
ser o treinador que represen-
ta nossa equipe profissional-
mente na cidade”, pontuou. 

Embora não seja a propos-
ta do projeto, Carlos Vagner 
ressaltou que existe a possi-
bilidade de que alunos sejam 
descobertos nas clínicas.

“O olhar clínico de um 
profissional capacitado pode 
ser uma oportunidade única 
para esses meninos. Na clíni-
ca do remo, o treinador Ber-
nhard Stomporowski obser-
vou três atletas e vai fazer um 
convite para que eles tenham 
a experiência de passar uma 
semana no Flamengo. Isso 
é engrandecedor”, garantiu 
satisfeito.

EDUCAÇÃO E LUSOFONIA

Cada vez mais faz sentido 
retomarmos ao conceito de 
líder, entender o papel dos 
que guiam pessoas, comu-
nidades e nações. Princi-
palmente, em momentos 
como os que vivemos atual-
mente, nos quais a informa-
ção sobrepuja, tornando-se 
acessível e democrática; 
dias nos quais a sabedoria 
não se mensura, apenas na 
quantidade de informação 
mas principalmente, no 
uso que se faz dela, para o 
bem comum. Ao quociente 
de inteligência urge ligar o 
quociente emocional o qual 
se torna imprescindível 
para que os seres humanos 
colaborem e efetivamente 
possam progredir.

Os países tal como as 
empresas precisam de lí-
deres com uma missão 
clara e uma visão de futuro 
inquestionável, líderes que 
inspirem e que motivem; 
mulheres e homens cuja 
proximidade cause, simul-
taneamente, admiração, 
respeito e carinho.

A hercúlea missão de 
reunir tão raras e valiosas 
características foi corre-
tamente alcançada pelo 
Doutor Marcelo Rebelo de 
Sousa. 20º Presidente da 
República Portuguesa, pro-
fessor catedrático de Direito 
e jornalista político, líder 
inspirador que demonstrou 
a toda a comunidade lusita-
na e lusófona, dentro e fora 
do país, a importância do 
compromisso pessoal no 
desenvolvimento das suas 
nações.

Renovou as esperanças 
num futuro risonho, arro-
bustou as forças de um povo 
cansado por sucessivas crises 
financeiras, com tamanha 
simplicidade e genuinidade 
que se tornou o presidente 
preferido dos portugueses. 
Um presidente próximo às 
pessoas, tal como nunca se 
vira antes, um presidente 
amigo amável, quem junta 
toda a autoridade necessária 
a essa nobilíssima função à 
proximidade, à flexibilidade, 
ao amor autêntico e indelével 
pelas pessoas e pelo país.

Por tais atos e por muitos 
mais, cuja extensão ultra-
passa, grandemente, a desta 
coluna, recebeu a honra do 
grande colar da ordem de 
Wissam Al-Mohammadi de 
Marrocos; é Comendador 
da Antiga Nobilíssima e Es-

OPINIÃO

Divulgação

“Foi o povo quem, nos momentos de crise, soube compreender os 
sacrifícios e privações em favor de um futuro mais digno e mais justo. 

O povo, sempre o povo, a lutar por Portugal.”

Marcelo Rebelo de Sousa, 10 de Junho de 2016

António Montenegro Fiúza*

clarecida Ordem Militar 
de Santiago da Espada, do 
Mérito Científico, Literá-
rio e Artístico de Portu-
gal; recebeu ainda a grande 
Cruz da Ordem do Infante 
Dom Henrique de Portugal; 
a Banda das Três Ordens; 
empresta-lhe seu nome à 
Biblioteca Municipal de Ce-
lorico de Basto, entre várias 
outras distinções  e me-
dalhas recebidas ao longo 
de dois mandatos, tendo o 
segundo iniciado em janeiro  
último.

Sobre o trabalho desem-
penhado, Marcelo Rebelo 
de Sousa terá dito que «os 
portugueses estão, sobre-
tudo, mais descrispados, 
otimistas …»

É com otimismo que 
enfrentamos o futuro da 
Lusofonia!

*CEO – Chief Executive Officer do Grupo Lusófona Brasil

Elsson Campos / Prefeitura de Maricá

Jovens que sonham em atuar profissionalmente tiveram a oportunidade de aprender com a elite de Maricá
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Botafogo 
firma parceria 
com site de 
apostas

O Botafogo fe-
chou acordo 
com a Estrela-
BET, site espe-
cializado em 
apostas espor-

tivas, até o final desta tem-
porada. A nova parceira será 
estampada nas mangas da 
camisa e ocupará também o 
espaço master do uniforme 
(peito) nas partidas contra o 
Cruzeiro e Vasco.

“O Botafogo vive um mo-
mento de transformação in-
terna e a nova forma de gerir 
o clube tem sido percebida 
e valorizada pelo mercado, 
atraindo grandes parceiros 
como o EstrelaBET. A força 
da nossa marca certamente 
vai alavancar os negócios da 
empresa nesse segmento em 
franco crescimento, que é o 
de apostas”, destacou o CEO 
Jorge Braga.

Para o CEO da EstrelaBET, 
João Gercozzi, a parceria tem 
potencial de alcance e divul-
gação da marca do Botafogo 
pelos meios digitais.

“Queremos explorar o en-
tretenimento das apostas com 
a paixão do torcedor, que en-
contrará na EstrelaBET uma 
parceira para não só aumen-
tar a adrenalina de cada jogo, 
mas que caminhará junto ao 
Botafogo”, analisou.

O diretor de negócios do 
Botafogo, Lênin Franco, ma-
nifestou sua satisfação com o 
acordo. “Esperamos que seja 
o começo de uma parceria 
duradoura. Esse acordo sim-
boliza o nosso trabalho in-
cessante desde o início dessa 
gestão para a valorização da 
nossa marca. Isso nos deixa 
feliz e nos motiva a buscar 
ainda mais”, pontuou Lênin.

Equipes travam duelo equilibrado pelas primeiras posições do Brasileirão

Flamengo encara o 
Palmeiras no Allianz

Neste domingo, 
Palmeiras e Fla-
mengo se enfren-
tam no Allianz 
Parque, às 16h, 
no Allianz Par-

que, em partida válida pela 20ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. O confronto entre dois 
dos times mais poderosos do 
país é cercado por rivalidade e 
conta com um tabu incômodo 
para o Verdão.

Afinal, o Palmeiras não ga-
nha do Flamengo desde 2017. 
Nesse período, o clube pales-
trino ficou quatro vezes no 
empate e foi derrotado outras 
quatro pelo Rubro-Negro, que 
ainda faturou a Supercopa do 
Brasil sobre o Alviverde neste 
ano.

O Palmeiras chega para o 
confronto ocupando a segunda 
colocação do Brasileiro, com 35 

pontos somados, a quatro do 
líder Atlético-MG. Na última 
rodada, o Verdão derrotou o 
Athletico Paranaense por 2 a 1, 
jogando em casa.

O Flamengo está um pouco 
atrás na tabela com 31 pontos, 
mas tem dois jogos a menos. 
Além disso, o Rubro-Negro está 
embalado desde que o técnico 
Renato Gaúcho assumiu o co-
mando do time. A equipe vem 
de duas goleadas por 4 a 0 sobre 
o Grêmio, pela Copa do Brasil, e 
sobre o Santos, pelo Brasileirão, 
ambas fora de casa.

As duas equipes não en-
tram em campo desde o dia 28 
de agosto. Dessa forma, Abel 
Ferreira e Renato tiveram duas 
semanas livres para acertar 
importantes detalhes físicos, 
técnicos e táticos para o impor-
tante confronto.

No momento, o departa-

mento médico do Palmeiras 
está esvaziado, e o treinador 
português não deve contar com 
nenhum desfalque de peso. 
Jorge, que segue realizando 
trabalhos físicos à parte, ainda 
não reúne condições de estrear 
pelo Verdão

Do lado rubro-negro, a si-
tuação não é tão confortável. 
Renato tem três titulares foram 
do jogo com problemas mus-
culares, Filipe Luís, Diego Ribas 
e Bruno Henrique.

Além do trio, vários atletas 
são duvidas para o jogo deste 
domingo. O zagueiro Rodrigo 
Caio e o lateral-esquerdo Renê 
não entram em campo há 
várias semanas e a tendência 
é que continuem de fora. O 
mesmo deve acontecer com 
Léo Pereira, que se recuperou 
de um edema ósseo no pé es-
querdo.

Alexandre Vidal / Flamengo

Após defender a Seleção Brasileira das Eliminatórias, o atacante Gabigol volta neste domingo ao time do Flamengo

Fluminense mira G-6 
contra o São Paulo

Diniz inicia os 
trabalhos no Vasco

O Fluminense 
volta a campo 
neste domingo, 
às 20h30, con-
tra o São Paulo, 
no Maracanã. 

Os cariocas terão um adver-
sário embalado, mas mira 
colar de vez na zona de clas-
sificação para a Libertadores.

Com 25 pontos, o Flu está 
três atrás do Corinthians, 
que começou a rodada em 
sexto, dentro da zona de clas-
sificação para a Libertadores.

O técnico Marcão tem 
poupado jogadores nas úl-
timas partida por conta do 
desgaste físico. No entanto, 
o comandante faz mistério 
sobre a escalação.

É certo que o atacante 
Fred retorna após não viajar 
para Chapecó. Já o colombia-
no Arias voltou após acom-
panhar o sepultamento da 
avó e deve ficar no banco de 
reservas como opção.

O Tricolor paulista está 
invicto na competição há 
cinco jogos, mas vem de 
empate por 1 a 1 com o 

O Vasco confir-
mou a contrata-
ção de Fernando 
Diniz na última 
quinta-feira e 
o comandante 
chega para ten-

tar levar os cruz-maltinos de 
volta para a Série A. O clube 
informou que o técnico vai 
comandar seu primeiro trei-
no neste domingo.

A apresentação oficial de 

Juventude. Com 22 pontos 
conquistados após 18 par-
tidas disputadas, o time do 
Morumbi iniciou a rodada 
na 15ª colocação.

O duelo contra o Flumi-
nense será o primeiro desde 
o afastamento de Daniel 
Alves. O lateral-direito não 
se reapresentou após servir 
a Seleção Brasileira e não 
faz mais parte do grupo são-
-paulino.

Com isso, a vaga na po-
sição fica aberta. Reserva 
imediato da posição, Igor 
Vinícius recebeu o tercei-
ro cartão amarelo contra o 
Juventude e será desfalque. 
Orejuela é dúvida, já que 
foi desfalque no último jogo 
por problemas físicos. Caso 
o colombiano não reúna 
condições para atuar, o pa-
raguaio Galeano deverá ser 
improvisado.

Outros dois estrangeiros 
também não são presenças 
certas na equipe titular. O 
equatoriano Arboleda e o 
argentino que se recuperam 
de lesão.

Diniz será na próxima sema-
na, ainda sem data certa.

O treinador terá quatro 
dias de treinos antes de sua 
estreia. O Vasco entra em 
campo na próxima quin-
ta-feira, contra o CRB, em 
Maceió.

O Vasco ocupa a nona po-
sição da Série B, com 32 pon-
tos. Os cruz-maltinos estão 
seis pontos atrás do Botafogo, 
atual quarto colocado.

TEM SEU BRAÇO NISSO:

Com rapidez, eficiência e qualidade na cobertura,
Niterói é uma das cidades do estado com maior número
de vacinados: 99% dos niteroienses acima de 18 anos
já estão vacinados com a primeira dose. E 60% com
a segunda dose. Isso só foi possível com o exemplo
de cada niteroiense, com a consciência de que se proteger 
também é proteger o outro. Por isso, niteroiense,

essa conquista também é sua. Tem seu braço nisso.

VAMOS VACINAR 100%: NINGUÉM VAI FICAR PARA TRÁS. 

VACINE-SE
Aponte sua
câmera e veja
onde se vacinar.

Fotos meramente

ilustrativas.

Pessoas sem máscaras,

pois estão sozinhas.
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