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São Gonçalo: vagas em 
creches aumentam 60%

Número de instituições conveniadas ao município passa de 31 para 43, podendo acolher quase 5 mil crianças

EDUCAÇÃO INFANTIL GARANTIDA

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Criado com o objetivo de ofere-
cer a crianças de 6 a 12 anos ati-
vidades esportivas o projeto Con-
tainer do Esporte desenvolvido 
pela Prefeitura de São Gonçalo 
após capacitação de servidores 
do município, contempla agora 
a Escola Municipal Pastor Harol-
do Gomes, no bairro Itaúna, em 
São Gonçalo. Alunos da unidade 
estão tendo acesso a minivôlei, 
miniatletismo, minitênis, mini-
badminton e minihandebol. As 
aulas são realizadas na quadra da 
escola. O projeto também é reali-
zado na quadra do Complexo Re-
creativo Cleber Ribeiro M. Filho, 
que fica ao lado do Centro de Tra-
dições Nordestinas, em Neves.
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Conteiner do 
esporte em 
nova escola

Prevenção contra 
alagamentos em 
Niterói
A Prefeitura de Niterói está reali-
zando trabalho de prevenção que 
lá limpou quase 15 quilômetros 
de extensão de rios e canais que 
cortam a cidade. Segundo a pre-
feitura, as intervenções não fo-
ram paralisadas durante a pan-
demia que se arrasta desde o ano 
passado. O objetivo é minimizar 
os alagamentos causados pelas 
fortes chuvas.
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Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Prefeitura de Niterói já promoveu a limpeza de quase 15 quilômetros de rios e canais na cidade

ESPORTES

Tricolor tenta 
fazer as pazes 
com a vitória
Sem vencer há três jogos, o Flumi-
nense visita o perigoso Athletico-
-PR, em Curitiba, pela 27ª rodada 
do Brasileirão.

Após cumprir suspensão, o zagueiro Luccas Claro volta neste domingo ao time do Flu

Flamengo quer 
se aproximar da 
liderança

PÁG. 8

Foco na luta 
contra câncer 
de mama
Mostra fotográfica “Amigas 
do Peito”, que conta a histó-
ria de mulheres que enfren-
tam ou enfrentaram o cân-
cer de mama, está em cartaz 
de terça a domingo no Sho-
pping Itaboraí Plaza

PÁG. 8

CULTURA

Divulgação

Mostra tem o objetivo de lembrar a 
importância do diagnóstico precoce

Revitalização estimula comércio
Em São Gonçalo, lojas que estavam fechadas no Centro reabrem após obras na Rua Salvatori
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Miguel Pereira 
vai ganhar novo 
fórum

PANORAMA\PÁG. 2

Lucas Merçon / FFC

Os malefícios 
do fumo para 
a mulher

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

Alunos de escola da rede municipal em Itaúna, São Gonçalo, recebem aulas de cinco diferentes modalidades esportivas adaptadas

OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Mais conforto 
nos imóveis 
compactos
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Sebrae: vagas 
para capacitar 
empreendedor
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CARTA DO LEITOR

Vagas de emprego escassas
Sei que tem um impacto por conta da pandemia, mas nun-
ca foi tão difícil arrumar emprego no Brasil. Já cansei de 
mandar currículo, de bater de porta em porta, me oferecer 
para trabalhos. Com essa situação econômica que estamos 
vivendo ninguém quer contratar, poucas pessoas recebem 
oportunidades. É praticamente lutar para sobreviver.
Ângelo Ávila

Ciclovia Icaraí
Acredito que a prefeitura deveria investir numa ciclovia 
na Praia de Icaraí. Tudo bem que tem o calçadão, mas 
para os ciclistas é complicado andar por lá. Fora que a 
parte destinada à bicicletas perto do quiosque esta toda 
esburacada. É importante que tenha essa mudança pois 
melhora a qualidade de vida do niteroiense e evita inclu-
sive acidentes.
Raquel Reis
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Edição de domingo, segunda e terça-feira

Intérprete para grávidas

Grávidas com problemas 
auditivos poderão ser acom-
panhadas por um intérprete 
de Libras nas consultas de 
pré-natal e no trabalho de 
parto em unidades da rede 
estadual de saúde do Rio. 
É o que defende o deputa-
do Filippe Poubel (PSL) no 
projeto de lei 3892/2021, em 
tramitação na Alerj. Pou-
bel destaca que, de acordo 
com o IBGE, há mais de dez 

Divulgação

milhões de pessoas com 
alguma deficiência auditiva 
no Brasil. “As gestantes com 
problemas auditivos não po-
dem se sentir privadas nem 
impedidas de amplo acesso 
às informações. O objetivo 
principal do projeto de lei 
é garantir um canal efetivo 
de diálogo entre paciente, 
médicos e enfermeiros, pro-
movendo a inclusão social”, 
afirma Filippe Poubel. 

HCI aposta em 
nova proposta

Professora terá 
que se explicar

Nesta segunda, 18, Dia do 
Médico, a partir das 8h, o Hos-
pital de Clínicas do Ingá (HCI) 
realiza um café da manhã para 
70 médicos no H Niterói Hotel. 
O objetivo do encontro é apre-
sentar à equipe médica, o pro-
cesso de aceleração Planetree, 
metodologia que tem como 
prioridade o atendimento hu-
manizado em primeiro lugar e 
a inclusão e responsabilidade 
social perante todos os seus 
pacientes, corpo médico e co-
laboradores. Na ocasião, além 
da apresentação do projeto, os 
convidados poderão assistir a 
palestra do diretor do Instituto 
Destiny, Cleiton Pinheiro, que 
irá apresentar o novo HCI 
como um convite aos médi-
cos, para caminharem juntos 
na construção deste novo 
hospital de clínicas de Niterói. 
“Vou trazer uma palestra para 
mostrar aos médicos o quanto 
é importante acreditarem nes-
se novo projeto e investirem 
nele”, explica Cleiton.

Durante live em suas redes 
sociais, a deputada estadual 
Rosane Felix (PSD) informou 
que o Secretário de Educação, 
Alexandre Valle, já está ciente do 
caso envolvendo uma professo-
ra da rede estadual de ensino 
que está dando quatro pontos 
na nota para os alunos que 
apresentarem comprovante 
de vacinação, como noticiado 
nesta coluna. Ainda segundo 
a deputada, ele teria afirmado 
que o caso será apurado “com 
todo o rigor” e que a profes-
sora, da disciplina de Filoso-
fia, está sendo formalmente 
convocada a dar explicações 
nesta próxima terça-feira (19). 
A troca de pontos na nota por 
comprovante de vacinação está 
ocorrendo no Colégio Estadual 
Brigadeiro Castrioto, no bairro 
São Lourenço, na Zona Norte 
de Niterói. Rosane Félix é presi-
dente da Comissão de Assuntos 
da Criança, do Adolescente e 
do Idoso na Alerj e considera 
gravíssimo o caso.

POR JEFFERSON LEMOS

Importunação sexual é crime

O deputado estadual Marcus 
Vinícius (PTB) apresentou 
um projeto de lei que obriga 
bares, boates, restaurantes 
e casas de show a afixarem 
placas e cartazes de forma 
legível e aparentes ao pú-
blico lembrando que im-
portunação sexual é crime.  
¨O consumo de bebidas 
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alcoólicas vendidas nesses 
lugares, geralmente, enco-
raja o autor e expõe muitas 
mulheres a uma situação 
constrangedora. Por isso 
acho importante alertar 
sobre a prática crimino-
sa, principalmente, porque 
muitos desconhecem a lei¨, 
ressaltou o deputado. 

Novo fórum em Miguel Pereira

O presidente do TJ, desem-
bargador Henrique Carlos de 
Andrade Figueira, o governa-
dor Cláudio Castro e o prefei-
to de Miguel Pereira, André 
Português, assinaram um 
protocolo de intenções para 
viabilizar a construção de um 
novo fórum na Comarca de 
Miguel Pereira, assim como 
a implantação, na comarca, 
do Núcleo de Atendimento 
Integrado (NAI). A cerimônia 
de assinatura do protocolo, 
na sexta-feira, contou com a 
presença do presidente STF 
e do CNJ, ministro Luiz Fux, 
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que recebeu, emocionado, 
a proposta de batizar o novo 
fórum com o nome de seu pai, 
Mendel Wolf Fux. Também 
participaram o secretário na-
cional de Justiça, José Vicente 
Santini; o 2º vice-presidente 
do TJ, desembargador Mar-
cus Henrique Pinto Basílio, e 
os desembargadores Mauro 
Martins e Mariana Fux, a 
juíza Katylene Collyer Pi-
res de Figueiredo, diretora 
do Fórum de Miguel Perei-
ra, e o secretário de Estado 
da Casa Civil, Nicola Mo-
reira Miccion, entre outros. 

Panorama RJPanorama RJ

Nesta segunda-feira, dia 18, 
às 14 horas, no Horto do 
Fonseca, na Zona Norte de 
Niterói, será celebrado um 
convênio entre a Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural do Rio de Janeiro 
(Emater-Rio) e a Caixa Eco-
nômica Federal que prevê 
a prestação de assistência 

técnica e gerencial aos pro-
dutores rurais mutuários do 
crédito rural disponibilizado 
pelo banco. O secretário 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária, Pesca e Abaste-
cimento, Marcelo Queiroz 
participará da solenidade, 
junto com representantes da 
Emater e da Caixa. 

Emater fecha acordo com a Caixa
Divulgação

A Prefeitura de Mangaratiba 
acaba de lançar um projeto 
pioneiro na região. Trata-se 
do aplicativo Conect Mar. A 
plataforma digital é voltada 
para a educação ambiental, 
com o foco na conserva-
ção e uso sustentável de 
ambientes marinhos no 
município. O App foi desen-

volvido em parceria com a 
Faculdade de Oceanogra-
fia da UERJ. Nesta última 
semana, o diretor de Oceo-
nografia da UERJ, Marcos 
Bastos, esteve na cidade 
e apresentou o aplicativo 
para as equipes técnicas 
das Secretarias de Meio 
Ambiente e de Educação. 

Aplicativo ambiental
Divulgação

 Superar a pandemia e 
 avançar mais na saúde

Cláudio Castro*

O Rio de Janeiro vive o momento de 
maior queda nos índices de Covid-19 e 
a melhora do cenário estadual pode ser 
conferida em todas as regiões, em razão 
do avanço da vacinação. As internações e 
os óbitos caíram cerca de 60%, se compa-
rados os meses de agosto e setembro, e o 
estado atingiu 94% da população adulta 
vacinada com a primeira dose e 56% com 
o esquema vacinal completo.

Os números são resultado do esforço 
feito pelo Governo do Estado para com-

bater a pandemia, por meio de uma série 
de ações, como o aumento da testagem 
para o coronavírus, a abertura de leitos 
e do Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz, 
em Nova Iguaçu, exclusivo para o trata-
mento de Covid-19. Além disso, desde o 
recebimento do primeiro lote de vacinas, 
a velocidade na distribuição de imuni-
zantes aos municípios conferiu igualdade 
no tratamento da capital e do interior e 
ajudou a salvar vidas. Vislumbrar o retor-
no à normalidade com segurança, tanto 
no trabalho quanto no lazer, é possível, 
mas ainda sob os cuidados das medidas 
sanitárias.

No entanto, há mais políticas de saúde 
em desenvolvimento e que merecem ser 
conhecidas e reconhecidas, sobretudo 
os investimentos realizados durante a 
maior crise que a humanidade viu nos 
últimos cem anos. A chegada de quatro 
equipamentos para a realização de exa-
mes pelo Laboratório Central Noel Nutels 
vai ampliar em cinco vezes a capacidade 
de realização de exames de RT-PCR, 
que identificam não somente o vírus da 
Covid-19, mas também Influenza A e B, 
dengue, zika e chikungunya. Isso significa 
testar mais pessoas, mais rápido, e chegar 
a diagnósticos mais precisos.

Investimentos de quase R$ 1 bilhão 
na recuperação de unidades de saúde 
vão aumentar a oferta do serviço e o nú-

mero de leitos, assim como a aquisição 
de ambulâncias e a construção de bases 
descentralizadas do SAMU vão contribuir 
na expansão do serviço. O valor é parte 
dos R$ 1,6 bilhão disponibilizados no 
Pacto RJ, projeto que vai transformar as 
condições de vida da Rio de Janeiro nos 
próximos três anos.

Há ainda o programa Laços – Materni-
dade Segura que destinou mais de R$ 159 
milhões para custeio da humanização 
de nascimentos de bebês, incentivando 
a realização de partos normais. O pro-
grama Governo Presente na Saúde vai 
intensificar a integração entre população 
e médicos com visitas às regiões do estado 
para conhecer as necessidades de cada 
local e ajudar a implantar soluções e, 
assim, prestar ao cidadão o cuidado que 
ele efetivamente precisa.

Os esforços realizados durante um 
período tão difícil como a pandemia e 
a reestruturação das finanças do estado 
começam a dar frutos visíveis para a 
população. A rede de saúde se provou 
competente e resiliente diante dos últi-
mos desafios. Agora, o Rio de Janeiro está 
mais perto de seguir adiante, superar a 
pandemia e avançar em políticas públicas 
de cuidado a quem mais precisa.

OPINIÃO

*Cláudio Castro é 

governador do Estado do Rio de Janeiro

Divulgação
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Manutenção realizada em rios e canais da cidade resultou na limpeza de 14,9 quilômetros de extensão 

Niterói: prevenção a enchentes
O trabalho preventivo de lim-
peza de rios e canais na cida-
de, realizado pela Secretaria 
Municipal de Conservação e 
Serviços Públicos (Seconser), 
resultou na limpeza de 14,9 
quilômetros de extensão de 
rios e canais. De janeiro a 
setembro a Subsecretaria de 
Rios e Canais efetuou a lim-
peza de cerca de 3 mil caixas 
de passagem na cidade.

A secretária municipal 
de Conservação e Serviços 
Públicos, Dayse Monassa, 
enfatiza que, desde 2013, as 
equipes recebem treinamen-
to específico para trabalhar 
com limpeza de redes de 
galerias diuturnamente e 
outras na prevenção de en-
chentes de rios. Ela explica 
que mesmo durante o perío-
do de pandemia o trabalho 
continuou sendo realizado.

“O trabalho é preventivo. 
Fazemos a limpeza de caixas 
e ralos diariamente e retira-

mos toneladas de detritos 
dos rios e canais todos os 
meses. Com isso, evitamos 
enchentes na cidade”, en-
fatiza.

Entre os rios que foram 

limpos neste período estão 
o Bomba, Icaraí, Muriqui, 
Maruí, Canoas, João Mendes. 
A limpeza também foi feita 
nos canais São Francisco, 
Ary Parreiras, Washington 

Luiz, Viradouro, Grota do 
Surucucu, Forte, Sítio Ferro, 
João Pessoa, Bumba, Largo 
do Marrão, Souza Soares, 
Barreto, Campo de São Ben-
to, entre outros.

Nas últimas semanas, fo-
ram limpas as caixas e ralos 
nas ruas João Pessoa, Vis-
conde de Itaboraí, Concei-
ção, Avenida Amaral Peixoto, 
Maestro Felício Toledo, Dou-

tor Borman, Tupinambás, 
Indígena, Carlos Horman e 
Doutor March, Deputado 
Percy Ribeiro, Estrada do 
Poço Largo e Estrada Alce-
bíades Pinto.

Limpeza de canais e rios se mostra indispensável para evitar transtornos que são crônicos durante o período de chuvas. A prevenção passa pela educação da população, que não deve jogar lixo nos rios

SG: aumento de 60% 
na oferta em creches
A Secretaria de Educação 
publicou, no Diário Oficial da 
última semana, o Termo de 
Fomento das Creches Con-
veniadas do município. A 
chamada, que entrou em 
vigor no dia 1º de setembro 
de 2021, aumentou a quanti-
dade de creches e alunos de 0 
a 5 anos, da primeira etapa da 
Educação Básica. Até agosto 
de 2021, havia 31 instituições 
conveniadas, atendendo um 
total de 2979 alunos. Com 
o novo termo de fomento, 
passam a ser 43 instituições, 
com estimativa de atender até 
4.800 alunos, com o funciona-
mento de todas as unidades 
em sua capacidade máxima.  

“A proposta do prefeito 
Capitão Nelson é que possa-
mos expandir ao máximo o 
número de vagas nas creches 
do município e também em 
instituições conveniadas, de 
modo a conseguirmos aten-
der ao máximo o número de 
famílias que necessitem da 
educação pública municipal”, 
afirma o secretário de Educa-
ção, Maurício Nascimento.

O período de vigência da 

parceria é de três anos, com 
experiências pedagógicas 
que priorizam o brincar e a 
ludicidade, promovendo o 
desenvolvimento integral da 
criança. As entidades mante-
nedoras de instituições educa-
cionais privadas são comuni-
tárias, filantrópicas e confes-
sionais, sem fins lucrativos, 
regularmente constituídas. No 
mês de outubro, a Secretaria 
de Educação começará uma 
fiscalização, que será mensal, 
para garantir que seja presta-
do um serviço de excelência 
para os alunos.

 “A meta estabelecida pelo 
Plano Nacional de Educação 
(PNE) é o atendimento mí-
nimo de 50% das crianças de 
zero a três anos até 2024. É 
nesse cenário que se revela 
a importância das creches 
conveniadas, principalmente 
nas áreas carentes. Precisamos 
alcançar essas famílias que 
vivem em situação de vulnera-
bilidade social, proporcionan-
do às crianças atendimento 
educacional”, comenta a coor-
denadora do setor de Creche 
Conveniada, Mailyn Dias.

Projeto Favela Inova: 
final de inscrições
Os jovens de comunidades de 
Niterói que tenham entre 18 e 
29 anos têm até este domingo 
(17) para se inscreverem no 
projeto Favela Inova, que 
tem como objetivo incen-
tivar o empreendedorismo 
em diversos segmentos e dar 
oportunidade estimulando 
a criação de startups. As ins-
crições foram prorrogadas 
com o objetivo de dar mais 
oportunidade para que os 
interessados possam se ins-
crever.

Ao todo 30 projetos se-
rão selecionados. Desses, 
10 irão para a final. Durante 
um período de incubação, 
equipes serão orientadas 
por mentores de grandes 
empresas internacionais, e 
os melhores poderão receber 
bolsas de estudos de até 100 
% e investimentos de grandes 
empresas.

O projeto é resultado de 
uma parceria do Município 

através da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
(Seden) com a Associação 
Comercial e Industrial do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Acierj), a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL-Niterói) e o 
Centro Universitário Augusto 
Motta (Unisuam) por meio 
do Polo de Inovação da Uni-
suam (Pólen).

Os jovens deverão criar 
equipes com dois a cinco in-
tegrantes e, no ato da inscri-
ção, descrever todo o projeto 
no formulário (https://bityli.
com/LXrqod), e ficar atentos 
as regras do edital, que pode 
ser consultado através do link 
https://bityli.com/YSgS8M.

A partir do apoio acadê-
mico, ocorrerão mentorias 
em duas vertentes: a ger-
minação, para desenvolver 
e validar ideias em estados 
iniciais; e a incubação, que 
busca fornecer pílulas de co-
nhecimento para startups.

Container do Esporte expande 
atividades para Itaúna, em SG

A Escola Municipal Pastor Ha-
roldo Gomes, no bairro Itaúna, 
em São Gonçalo, é a nova 
contemplada a receber as ati-
vidades do projeto Container 
do Esporte, uma iniciativa 
desenvolvida pelo Instituto 
para o Desenvolvimento do 
Esporte e da Cultura (IDEC) 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. 
O programa foi criado com o 
objetivo de oferecer a crian-
ças de 6 a 12 anos atividades 
esportivas através de cinco 
modalidades adaptadas.

Alunos da unidade estão 
tendo acesso a minivôlei, 
miniatletismo, minitênis, mi-
nibadminton e minihandebol. 
As aulas são realizadas na 
quadra da escola, às segundas 
e sextas-feiras, no período da 
manhã e da tarde. 

O Container ficou esta-
cionado na cidade por dois 
meses, capacitou 20 profis-
sionais de Educação Física e 
doou todo o material espor-
tivo utilizado nas atividades, 
como redes, bolas, raquetes e 
uniformes. 

“Com a capacitação pro-
movida pelo projeto, nós, 
profissionais de Educação 
Física, pudemos inserir a prá-
tica de esportes diferenciados 
às crianças da nossa cidade. 
Através do projeto, elas têm 
a oportunidade de viven-

ciar modalidades esportivas 
diferenciadas que também 
contribuirão para agregar 
novas habilidades e despertar 
ainda mais interesse pelas 
práticas esportivas. É gratifi-
cante trabalhar e acompanhar 
o desenvolvimento de cada 
aluno, me traz a sensação de 
dever cumprido e de que meu 
trabalho está sendo realizado 
da melhor maneira possível, 
contribuindo para o desen-
volvimento deles”, disse a 
professora Erika Lobo da Silva.

O projeto também é reali-
zado na quadra do Complexo 
Recreativo Cleber Ribeiro M. 
Filho, que fica ao lado do Cen-
tro de Tradições Nordestinas, 
em Neves, às terças e quin-
tas-feiras, em dois horários, 
das 8h40 às 10h, e das 15h às 
16h20.

Alunos da rede municipal recebem aulas de modalidades adaptadas

Formalização 
de Casas 
Religiosas 
em pauta
A Secretaria Municipal 
de Direitos Humanos vai 
realizar o 1º Encontro de 
Capacitação para Forma-
lização de Casas Religiosas 
nesta segunda-feira (18), às 
17h, no auditório do Cami-
nho Niemeyer.

Segundo o secretário 
de Direitos Humanos, Ra-
phael Costa, o evento é 
uma iniciativa da Comis-
são Municipal de Liber-
dade Religiosa, criada este 
ano pela Secretaria, que 
tem como objetivo promo-
ver o direito à liberdade de 
culto e combater a intole-
rância religiosa em Niterói.

“O apoio para formali-
zar casas religiosas é uma 
pauta central do movi-
mento inter-religioso. É 
um caminho de garantir o 
direito ao culto e chamar 
a atenção para o combate 
à intolerância”, define o 
secretário.

A partir desta segunda (18), espaço estará fechado por conta de obras

Skatepark do Horto do 
Fonseca passará por reforma

O Skatepark do Horto do 
Fonseca vai entrar em obras, 
mas os amantes do esporte 
não perdem por esperar. A 
Secretaria Municipal de Con-
servação e Serviços Públicos 
(Seconser) inicia os trabalhos 
a partir de segunda-feira (18). 
A previsão é que as interven-
ções para a reforma do espaço 
sejam concluído em até cinco 
dias. 

O skatepark foi inaugu-
rado em 2015 e tem 2,5 mil 
metros quadrados, sendo 
um dos maiores da América 
Latina, com obstáculos como 
escadas e corrimãos, rampas 
e bowl.

De acordo com a Seconser, 
as intervenções atendem a 
reivindicações dos skatistas 
que utilizam o espaço. Se-
rão feitas as seguintes inter-
venções: extensão da borda, 

alinhamento de trechos da 
pista, recomposição de uma 
transição, reparo em fissuras 
da pista, fixação de bordas la-
terais e alinhamento de uma 
das rampas.

Reprodução da internet

Skatepark Horto do Fonseca recebe centenas de pessoas semanalmente

Renan Otto/Prefeitura de SG

Prática do tênis encanta pequenos e ajuda na coordenação motora

Fotos: Berg Silva/Prefeitura de Niterói

Local é a 
principal área 
de lazer da Zona 
Norte de Niterói

Até o mês 
passado foi 
realizada a 
limpeza de cerca 
de 3 mil caixas 
de passagem
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Imóveis compactos ganham conforto com 
novas plantas e são tendência no mundo

Richard Sonsol*

A procura por imóveis menores 
nos grandes centros urbanos é 

uma tendência no Brasil. Um 
novo estilo de vida aumentou 
a demanda por apartamentos 
compactos e com manutenção 
mais prática. Com isso, foram 
gerados novos desafios para as 
construtoras, que passaram a 
lançar plantas mais planejadas, 
garantindo conforto, funciona-
lidade e praticidade nos imóveis 
com menos metragem. 

O mercado imobiliário tem se 
preparado para atender a todos 
os gostos e bolsos, mas percebeu 
interesse crescente por imóveis 
de tamanho reduzido, como os 
apartamentos tipo studio - loca-
lizados em regiões valorizadas, 
dotadas de infraestrutura, como 
transporte, comércio e lazer, e 
próximos aos locais de trabalho. 
Outro grupo de compactos com 
grande procura são os aparta-

mentos com dois e três quartos, 
com suíte, e o mesmo con-
forto que os mais amplos. 

Os residenciais meno-
res têm um ponto 
em comum: cus-
tam menos e são 
muito mais eco-
nômicos em to-
dos os aspectos. A 
demanda por esse 
estilo é crescente 
principalmente 
entre os solteiros, 
recém-casados, 
separados e ido-
sos, que querem 
ter menos traba-
lho e despesa com a gestão 
e manutenção da casa. Na 
lista de interessados in-
cluem-se os investidores, 
que veem no imóvel um ativo 

seguro e rentável no longo 
prazo.

Debruçadas em proje-
tar plantas inteligentes, as 

construtoras criam 
soluções que com-
pensam as limita-
ções com o máximo 
de aproveitamento 
do espaço para ga-
rantir aos moradores 
o mesmo nível de 
conforto dos imóveis 
mais amplos. Plantas 
personalizadas e mo-
biliadas são algumas 
das possibilidades na 
hora de negociar o 

contrato de compra.
Há também a valori-

zação das áreas compar-
tilhadas nos condomínios 

construídos dentro desse con-

ceito, tudo para tornar a vida 
dos moradores fácil de gerenciar. 
Coworking, academia, piscina, 
local para recepção de delivery 
de alimentos, com geladeira e 
freezer, bicicletário, espaços para 
cuidar de pets, lavanderia e ou-
tras estruturas de suporte. 

Ao planejar a compra de um 
apartamento como esse em Ni-
terói, procure um dos associados 
da ADEMI-Niterói para contar 
com assessoria de profissionais 
qualificados desde a seleção dos 
imóveis até o fechamento do 
contrato de compra, com segu-
rança e rapidez. 

Construtoras 
criam 

soluções que 
compensam as 
limitações com 
o máximo de 

aproveitamento 
do espaço

OPINIÃO

*Richard Sonsol
Presidente da ADEMI-Niterói

Divulgação

Empresários de SG enxergam oportunidades em áreas recuperadas, como a Repartição Salvatori, no Centro

Comércio de olho na revitalização
A revitalização do Espaço 
Repartição Salvatori, no Cen-
tro de São Gonçalo, não está 
tornando apenas o local mais 
bonito e com infraestrutura 
para uso da população: se-
gundo a prefeitura, as obras 
estão despertando interesse 
dos comerciantes. As lojas 
fechadas no tradicional cal-
çadão estão reabrindo as suas 
portas, gerando mais econo-
mia ao município e, conse-
quentemente, abrindo novas 
oportunidades de empregos. 

Depois de  visitar o Espaço, 
que fica entre a Rua Feliciano 
Sodré e a Avenida Presidente 
Kennedy, em frente à sede da 
prefeitura, empresários ba-
teram o martelo: vão abrir no 
local uma cafeteria e uma loja 
de sorvetes. As obras estão em 

ritmo acelerado.
O local, que foi palco de 

grandes projetos culturais, 
como o Trem das Sete, perdeu 
todo o seu glamour há alguns 
anos. Moradores e empre-
sários locais reclamavam do 
abandono, principalmente 
após a pandemia do corona-
vírus, quando quase todos os 
comércios fecharam.

“Era mato, iluminação 
precária, lixo e moradores de 
rua ocupando as calçadas das 

lojas fechadas. Uma cena tris-
te, bem no Centro da cidade”, 
contou a dona de casa Gilcéia 
Lima, de 54 anos, moradora 
de um condomínio em frente 
ao espaço.  

Mas, há cerca de três me-
ses, o Espaço Repartição Sal-
vatori ganhou repaginada, 
por determinação do prefeito 
Capitão Nelson, com obras 
de infraestrutura e ações de 
conservação e jardinagem. Os 
jardins foram recuperados, a 
rede de iluminação pública 
revitalizada, o piso ganhou 
manutenção, adesivos com 
temas coloridos e lixeiras 
foram instalados nos postes 
e o estacionamento irregular 
foi proibido, assim como o 
tráfego de motos e carros  
na via.

Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Com a Revitalização do Espaço Repartição Salvatori, no centro, lojas fechadas dão lugar a novos comércios e empregos

Sebrae quer capacitar 
microempreendedor
Nesta segunda-feira, dia 
18, será celebrado o Dia do 
Comércio. Ao todo, o Estado 
do Rio de Janeiro conta com 
169,7 mil micro e pequenas 
empresas voltadas para o 
setor. Por ser um dos seto-
res mais impactados com a 
crise, os comerciários vêm 
buscando novas formas de 
se reposicionar no mercado. 
Para superar os desafios 
relacionados ao aumento 
de faturamento e também 
na área de inovação, o Se-
brae Rio está com inscrições 
abertas até o dia 27 para o  
projeto Comércio Multisse-
torial.

Ao longo de um ano, 120 
empresas selecionadas terão 
a oportunidade de se capaci-
tar em temas como finanças, 
marketing digital e estra-
tégico, gestão de pessoas 
e inovação. Nesse período, 
o empresário contará com 
capacitações coletivas, con-
sultorias individualizadas e 
mentorias. 

O Sebrae Rio subsidiará 
87% do curso, sendo que o 
empreendedor ficará res-
ponsável pelo pagamento 
de R$ 510, parcelado em até 
12x sem juros no cartão de 
crédito.

“O comércio é um dos 
setores que mais gera em-
prego e renda no país. Com 
a pandemia e com o lockdo-
wn, as pessoas deixaram de 
circular, o que gerou uma 
grave crise para quem em-
preende. Com o avanço da 

vacinação, as empresas pre-
cisam estar antenadas com a 
mudança de mentalidade do 
mercado e do consumidor. 
Esse programa foi elaborado 
com as melhores práticas de 
mercado. 

A partir de agora, o em-
preendedor precisa entender 
de como conciliar o espaço 
físico com o ambiente digi-
tal. Além de toda trilha que 
vai colaborar no aumento 
do faturamento dos negó-
cios, o programa também 
prevê ações no desenvolvi-
mento de um novo produ-
to ou no aprimoramento 
de processos internos da 
empresa”, enfatiza Poliana  
Valente, analista do Sebrae 
Rio.

Custos para os peque-
nos negócios - Em pesquisa 
recente do Sebrae, 36% das 
empresas afirmaram que o 
aumento no preço de insu-
mos e mercadorias é o prin-
cipal fator que mais pressio-
na o seu negócio, seguido 
pela alta dos combustíveis 
(20%), aluguéis (14%) e ener-
gia elétrica (12%).

O Programa Municipal de 
Formação na Área de Cul-
tura (Promfac), da Funda-
ção Mário Peixoto (FMP), 
continua rendendo bons 
frutos para Mangaratiba. A 
iniciativa, que oferece con-
sultoria em projetos para 
comunidades tradicionais e 
representantes do segmento 
cultural, viabilizou a con-
quista de três prêmios para o 
município através do Edital 
Audioetall, promovido pelo 
Instituto Brasileiro de Mine-
ração (IBRAM).

Ao todo, o edital, que teve 
abrangência nacional, pre-
miou seis grandes projetos 
em prol de comunidades 
locais, e, três deles foram de 
Mangaratiba. Ulisses Figuei-
redo Tavares, da Italog, An-
dreia Cristina, da Associação 
Conquistando o Impossível, 
e a empreendedora social 
do Quilombo Santa Justina, 
Simone Marques, foram 
os moradores premiados. 
Todos receberam R$ 6 mil 
e terão o período de três 
meses para colocarem seus 
projetos em prática.

As três iniciativas pre-
miadas foram: Programa 
Olha o Oléo (projeto de reco-
lhimento de óleo da Italog); 
Plantar e Colher (projeto de 
preservação ambiental para 

crianças e adolescentes da 
Associação Conquistando 
o Impossível) e Refloresta-
mento da Palmeira Jussara 
(Quilombo Santa Justina).

Segundo Ulisses Figuei-
redo Tavares, o programa 
Promfac, da Fundação Má-
rio Peixoto, foi responsável 
pela conquista da Italog. 

“Eu quero agradecer a 
FMP por toda dedicação. A 
consultoria foi primordial 
neste resultado. A mobi-

lização que a equipe da 
FMP realiza nos preparando 
e também nos enviando 
ótimas oportunidades de 
editais é o que faz toda a 
diferença. Se não fosse atra-
vés deste movimento, não 
teríamos conquistado este 
prêmio”.

Jefferson Dias, presiden-
te da Fundação Mario Peixo-
to, acredita que o resultado 
mostra que a Fundação está 
no caminho certo. 

Andreia Cristina, Simone Marques e Ulisses Tavares receberam R$ 6 mil para colocaram seus projetos em prática

Raysa Amaral/Prefeitura de Mangaratiba

Mangaratiba conquista três 
prêmios em edital de cultura
Vencedores participam de programa que oferece consultoria em projetos

“Estamos muito felizes 
porque a premiação é sinal 
que o nosso no papel de ge-
renciar cultura, e incentivar 
e cuidar dos patrimônios 
históricos da cidade está 
sendo realizado. Em seis 
premiações a nível Brasil, 
três virem para Mangara-
tiba. É muito emocionan-
te. Agradeço ao prefeito 
Alan Bombeiro por todo o 
apoio que ele tem dado a  
cultura”.

Espaço já vai 
ganhar novos 
estabelecimentos: 
cafeteria e loja de 
sorvetes

Sebrae Rio está 
com inscrições 
abertas até o 
dia 27 para o 
projeto Comércio 
Multissetorial



5ofluminense.com.brDomingo, 17, segunda, 18 e terça-feira, 19/10/2021

O cigarro e a mulher no século XXI
Por Dra Marina Silva Guedes*, com orientação dos professores Angela Ferreira Nani, Licínio Esmeraldo da Silva e Selma Maria de Azevedo 

Sias, a convite do professor Aderbal Sabrá e da professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

O tabagismo é considerado a 
maior causa evitável de doen-
ça e morte no mundo segundo 
a Organização Mundial de 
Saúde (OMS). No Brasil, 443 
pessoas morrem a cada dia 
por causa do tabagismo. Os 
custos dos danos produzidos 
pelo cigarro no sistema de 
saúde e na economia são de 
R$ 125.148 bilhões e 161.853 
mortes anuais poderiam ser 
evitadas.

Embora as taxas de taba-
gismo entre as mulheres se-
jam inferiores as dos homens, 
estima-se que elas devam au-
mentar no Brasil, assim como 
em outros países de baixa e 
média renda. Essa tendência 
é resultado principalmente do 
marketing ativo da indústria 
do tabaco sobre as mulheres.

O fumo do tabaco causa 
mais de 50 doenças associa-
das que reduzem a expecta-
tiva e a qualidade de vida dos 
fumantes, como enfisema, 
bronquite crônica, câncer e 
doenças cardiovasculares. 
Aproximadamente 25% de 
todos os fumantes regulares 
morrem precocemente devi-
do a doenças associadas ao 
tabaco, perdendo cerca de 20 
anos de vida.

No sexo feminino o taba-
gismo está relacionado com 
o aumento de infertilidade, 
de menopausa precoce, os-
teoporose, complicações ges-
tacionais e pós-gestacionais 
e interfere na saúde do feto e 
das crianças que se compor-
tam como tabagistas passivas 
por conviverem com adultos 
tabagistas. O risco de morrer 
por câncer é sete vezes maior 
para as mulheres fumantes 
comparadas às não fumantes.

Os malefícios do tabagis-
mo durante a gestação e o pe-
ríodo do aleitamento materno 
estão bem estabelecidos e 
mesmo assim a prevalência de 
tabagismo entre as gestantes 
no Brasil é preocupante sendo 
um desafio para as políticas 
públicas.

Fumar durante a gestação 

aumenta o risco de complica-
ções como placenta prévia e 
prenhez ectópica; aumenta a 
chance de aborto espontâneo 
(70%), de parto prematuro 
(40%), de morte perinatal 
(30%) e de baixo peso ao nas-
cer, isto é, recém nascidos que 
nascem com peso igual ou 
inferior a 2.500 gramas (20%).

Crianças tabagistas passi-
vas são afetadas diretamente 

pelo hábito de fumar dos pais 
e dos seus responsáveis, po-
dendo desenvolver problemas 
de saúde como otite média, 
tosse, respiração ofegante, 
piora da asma, pneumonia, 
bronquite e possivelmente 
déficit neurológico, compor-
tamental, doenças cardiovas-
culares e doença pulmonar 
obstrutiva cônica (DPOC) na 
vida adulta.

No Hospital Universitário 
Antônio Pedro, da Univer-
sidade Federal Fluminense 
(UFF), em Niterói, foi cria-
do, em 2005, o programa de 
Tratamento de Tabagismo 
que oferece gratuitamente 
um serviço de assistência e 
tratamento, cuja população 
alvo é de tabagistas (adultos 
e adolescentes) da região Me-
tropolitana II (municípios de 

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, 
Maricá, Tanguá, Rio Bonito e 
Silva Jardim).

É fundamental a conscien-
tização de toda a população 
para que se possa reduzir 
os malefícios causados pelo 
tabaco. O papel da mulher 
moderna torna-se impor-
tantíssimo na luta contra o 
tabagismo, podendo ser um 
ícone no seio familiar, entre os 

amigos, no ambiente de traba-
lho e na sociedade em geral. 

Venham, mulheres, par-
ticiparem desta luta contra o 
tabagismo!

Cortes grátis para 
doação de cabelos
Na próxima quarta-feira (20), 
das 9h ao 12h e das 16h às 19h, 
a Estácio Niterói, que fica na 
Rua Eduardo Luiz Gomes, 134, 
Centro de Niterói, no pátio do 
Bloco B, e os salões de beleza 
Stillus Fashion, Bárbara Yoan-
na Estética e Thiago Mendes 
Cabeleireiro vão realizar uma 
ação em prol da Associação dos 
Amigos da Mama (Adama). A 
instituição de ensino superior 
contará com vários profissio-
nais de beleza que vão realizar 
cortes de cabelos, gratuitamen-
te, para doação e produção de 
perucas. Os voluntários terão 
que doar 10 cm de cabelos, no 
mínimo. A campanha solidária 
estará aberta para alunos, do-
centes e outros colaboradores, 
além do público externo.  

A ação está sendo produzi-

da por Thays Almeida, respon-
sável pelo Núcleo de Apoio e 
Atendimento Psicopedagógico 
(NAAP), e tem o apoio de Luiz 
Felipe Clavery, gestor da Está-
cio Niterói. 

“Segundo os oncologistas, 
para grande parte das mulhe-
res que vão tratar a doença o 
efeito colateral mais angus-
tiante e temido é a perda do 
cabelo e, por isso, o uso de 
perucas ajuda a amenizar este 
momento. Queremos ajudar 
estas pacientes e seus familia-
res neste período em que estão 
extremamente vulneráveis 
emocionalmente”, comenta 
Thays Almeida.

Mais informações sobre 
o evento podem ser obtidas 
por meio do e-mail thays.
almeida@estacio.br

Pixabay

Fumo do tabaco está relacionado a mais de 50 doenças. Para o sexo feminino, o risco de morrer por câncer é sete vezes maior para as fumantes em comparação com as mulheres não fumantes

Prevenção ao câncer de mama 
em evento on-line e gratuito

A PróOnco Mulher vai pro-
mover, nos dias 20, 30 e 31 de 
outubro de 2021, a 5ª Jornada 
de Mastologia, conhecida 
também como Nosso Dia 
Pink. Neste ano, o evento 
vem com novidades: além de 
ser dividido em três dias, será 
híbrido, ou seja, vai ter trans-
missão on-line e um número 
reduzido de participantes 
presencialmente. O Nosso Dia 
Pink permanece gratuito, mas 
conta com a solidariedade da 
população com a doação de 
alimentos não perecíveis. 

O evento promete mostrar 
que existem dias pinks depois 
dos dias punks, como diz o 
slogan deste ano: “Oferece-
mos dias pinks a quem já teve 
dias punks!”, e vai contar com 
circuito de palestras, cultura 
e depoimentos comoventes 
de mulheres que superaram 
o câncer de mama. Os temas 
sobre oncologia, nutrição e 
mastologia serão abordados 
por especialistas que vão 
palestrar para os profissio-
nais da saúde, mas também 
para o público leigo. Direito 
dos pacientes oncológicos, 
obesidade e câncer de mama 
e autoestima são alguns dos 

assuntos que também serão 
discutidos. 

A jornada ainda contará 
com atividades como apre-
sentação teatral, exposição 
de fotos, ioga, atendimento 
gratuito e muito mais. O dr. 

Rodrigo Souto, diretor médico 
da PróOnco Mulher e orga-
nizador do evento, explica: 
“Nosso objetivo é oferecer 
uma programação repleta de 
atividades educacionais, mas 
com muita leveza, em dias 

5ª Jornada de Mastologia da PróOnco Mulher acontece nos dias 20, 30 e 31
Divulgação

Dr. Rodrigo Souto é organizador do evento, conhecido como “Nosso Dia Pink”

alegres e emocionantes, para 
que o público participante 
tome consciência da neces-
sidade do autocuidado e da 
importância do diagnóstico 
precoce do câncer de mama, 
mas também levar uma men-
sagem de esperança para as 
mulheres que enfrentam esse 
tipo de neoplasia.” 

Segundo dados do Institu-
to Nacional de Câncer (Inca), 
estima-se a identificação de 
66.280 novos casos de câncer 
de mama no ano de 2021, 
sendo aproximadamente 
43,74 casos por 100 mil mu-
lheres (Inca, 2020). O câncer 
de mama é a neoplasia que 
mais acomete mulheres no 
território nacional, e, segun-
do pesquisas, as taxas são 
maiores em áreas desenvol-
vidas, como o Sul e o Sudeste, 
e menores na Região Norte.

O evento conta com o 
apoio da Oncomed; da Socie-
dade Brasileira de Mastologia; 
da Liga Fluminense contra o 
Câncer; do Hospital Icaraí; 
do Centro de Imagem Icaraí; 
da Clínica Felipe Mattoso; da 
Pró-fertil; da Lily e da Libbs 
e é organizado pelo Instituto 
Patrícia Arraes (Inpar).

Dra. Marina Silva Guedes é 
pneumologista e mestranda do 
Mestrado Profissional em Saúde 
Materno Infantil, Universidade 
Federal Fluminense (UFF)

Divulgação

Corte de cabelos para doação para perucas será realizado dia 20, na Estácio 
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Obra de Gilberto Gouma terá lançamentos em Niterói, dia 19, e no Rio, dia 25

Um livro de contos diferentes, 
com áudio e trilha sonora

“ÍMPAR”, livro de Gilberto 
Gouma, é uma obra que já se 
explica pelo título: singular, 
diferente, inesperada. São 31 
contos surpreendentes e emo-
cionantes, que são potencia-
lizados pelas interpretações 
em áudio, com trilha sonora 
composta especialmente para 
a obra. A direção musical é de 
Zeh Netto e tem a participa-
ção especial do pianista João 
Carlos Assis Brasil, falecido 
recentemente. O lançamento 
acontecerá terça-feira dia 19, 
no Reserva Cultural em São 
Domingos, Niterói, e no dia 
25 na livraria Blooks Botafogo. 
Parte da renda será destinada 
ao Retiro dos Artistas.

Durante o lançamento em 
Niterói haverá a participação 
de artistas interpretando os 
contos, como Regina Luna, 
Jorge Piri e Fábio Cordeiro. No 
Rio, os atores serão Guida Via-
na, Breno Pessurno, Lucrécia 
Marques e Bel Kutner.

Formado em cinema pela 
UFF, Gouma já teve uma pro-
dutora de vídeo, tendo feito 
várias vídeo-peças com nomes 
como Rubens Correa, Sérgio 
Britto e Gerald Thomas. Foi 
Prêmio de melhor videoarte no 
X Rio Cine Festival. Professor 
da UFF desde 1992, criador da 
Graduação em Produção Cul-
tural. Atualmente, é chefe do 
Departamento de Arte. Organi-
zou eventos culturais nas áreas 
de vídeo, literatura e teatro.

“Uma proposta inovadora 
que oferece ao leitor e ouvinte 
uma vivência única, pois dá 
vida à palavra, sentimento à 
narração. Neste livro, a per-
cepção é intensificada e põe o 
público dentro da narrativa.” 
diz  Gilberto Gouma

imagens,  ÍMPAR está entre a 
literatura, o teatro e o cinema, 
diz Davenne, que ressalta o 
modo como Gouma burila as 
palavras, a carpintaria teatral, 
o roteiro imagético, faz com 
que enredos aparentemente 
simples transformem-se em 
tramas envolventes e garante 
que o leitor ficará imerso nas 
sensações que estes contos e 
áudios estimulam. Momentos 
de mergulho e de voo, de em-
bate e de doçura.

Teresa Rita Lopes, escritora, 
professora e investigadora da 
Universidade Nova de Lisboa 
recomenda o livro: “Espero que 
o leiam desta maneira vagaro-
sa, saboreando a parcimónia 
da sua linguagem que, tenho a 
certeza, entusiasmaria mestre 
Machado de Assis.” avalia.

Divulgação

ÍMPAR: contos surpreendentes potencializados por interpretações. Direção musical é assinada por Zeh Netto

Atleta tem incentivo 
para competição

O prefeito de São Gonça-
lo Capitão Nelson recebeu, 
em seu gabinete, a atleta 
Gabriele de Souza, que vai 
representar a cidade no Tor-
neio Nacional de Ginástica 
Rítmica. O campeonato vai 
acontecer em Porto Alegre, 
nos dias 3 e 7 de novembro. 

“Estamos trabalhando 
para cada vez mais incentivar 
os atletas gonçalenses que 
por muito anos não recebe-
ram o prestígio que mere-
cem”, afirmou o prefeito.

“Para mim é muito gra-
tificante representar São 
Gonçalo no torneio, uma 
cidade carente de represen-
tatividade no esporte. Temos 
atletas incríveis que, muitas 
vezes, não conseguem ir para 
importantes competições por 
falta de incentivo ou oportu-
nidade”, disse a ginasta. 

Gabriele iniciou sua traje-
tória no esporte aos 12 anos 
por amar acrobacias e dança, 
mas ouviu de um professor 
que não teria um futuro na 
Ginástica Artística por não 
ter o biotipo perfeito para a 
modalidade. No entanto, ela 
não desistiu do seu sonho e, 

aos 14 anos, passou a integrar 
o quadro de atletas da Fede-
ração de Ginástica do Estado 
do Rio de Janeiro (FGERJ). 

“Sempre gosto de dizer 
para as pessoas que estão 
começando no esporte que 
elas não devem desistir dos 
seus sonhos. Me disseram 
que era impossível e mostrei 
que tudo é possível se tiver 
esforço e dedicação”, afirmou 
a atleta, que segue em treina-
mento intenso para o Torneio 
Nacional.

“Estou bem ansiosa para 
a competição, pois não ima-
ginei que fosse me classifi-
car para esta edição, já que 
fiquei um ano parada. Ao 
todo, foram quase três anos 
sem participar do torneio 
regional. Minha expectativa 
é a maior possível e vou me 
dedicar para trazer uma me-
dalha para casa”, declarou a 
ginasta gonçalense.

Além de atleta, Gisele é 
coreógrafa e faz parte da 
equipe de bailarinos da Or-
questra Municipal de São 
Gonçalo, tendo se destacado 
na noite de abertura do Tea-
tro Municipal.

Rafa Correa/Prefeitura de São Gonçalo

Gabriele com o prefeito Capitão Nelson e o vereador Felipe Guarany 

Pedro Andrade/Divulgação

Formado em Cinema pela UFF, Gouma é professor da Universidade desde 92

O poeta  Daniel Davenne 
afirma que a obra é instigan-
te e fará com que as pessoas  

queiram saber o final, que 
nunca é o que se supõe. Com 
carga dramática e pleno de 
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Histórias de mulheres que 
enfrentam o câncer de mama
A mostra fotográfica “Amigas 
do Peito”, que conta a história 
de mulheres que enfrentam 
ou enfrentaram o câncer de 
mama, está em cartaz de terça 
a domingo, das 10h às 21h, até 
o dia 31, no Espaço Conexão, 
no Shopping Itaboraí Plaza. 
A exposição, que faz parte da 
programação da Prefeitura 
de Itaboraí da campanha do 
“Outubro Rosa”, tem o obje-
tivo de sensibilizar sobre a 
prevenção e a importância 
do diagnóstico precoce do 
câncer de mama.

A exposição é composta 
por imagens produzidas pela 
fotógrafa itaboraiense Susy 
Gouvea que, através das suas 
lentes, retrata a história de 10 

mulheres que estão na bata-
lha contra a doença. As “Ami-
gas do Peito” são pacientes da 
rede municipal de Saúde de 
diferentes idades convidadas 
para chamar atenção para a 
causa.

Uma das histórias que 
integra a exposição é da mo-
radora de Vila Brasil, Maria 
Thereza Fortunato, de 63 
anos. A dona de casa desco-
briu a doença em 2011 duran-
te uma mamografia e ressalta 
a importância da prevenção 
para as mulheres. 

“Amigas do 
Peito” está em 
cartaz de terça 
a domingo, das 
10h às 21h, em 
Itaboraí

‘Contos 
de vinho’

O casal Taiana Jung e Rui Mar-
cos, autores do livro “Contos 
de vinho - Histórias e curio-
sidades por trás dos rótulos”, 
que revela a identidade dos vi-
nhos, fará uma noite de autó-
grafos, nesta segunda, a partir 
das 18h, na Cavi Empório & 
Bistrô, casa especializada em 
vinho em Icaraí. Para Taiana, 
o livro não só para quem curte 
vinhos, mas também para 
quem gosta de história, de 
cultura ou simplesmente de 
fatos pitorescos.

Paulo Beto
SERTANEJO – Mateus e Cristiano lançam novo 
single “Pantanal”. A dupla de irmãos gêmeos é 
responsável por compor o hit ‘‘Maria Passa à 
Frente’’ gravado por Gusttavo Lima e o Padre 
Marcelo Rossi.

JOÃO MAR – Depois de “Gosto Docê” e “Num 
Love”, o cantor e compositor João Mar lança sua 
nova música, “Seu Sorrir”, que integra o álbum 
“AMAR”, seu primeiro projeto com o selo Sony 
Music.

‘JACARÉ’ – O trio Duane, Braga e Vini faz de sua 
nova canção uma oportunidade de valorizar a 
riqueza natural do Brasil. “Jacaré” é uma faixa 
bem-humorada que ganha um clipe irreverente.

Divulgação

Campanha tem o objetivo de sensibilizar sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama

Divulgação

O cantor e compositor Paulo Beto entrega mais 

um gostinho de seu próximo disco, “Uniram-se”. 

“Não quero marcar nada”, disponível nas plata-

formas digitais, é uma canção bem-humorada 

sobre a arte do encontro depois que a pande-

mia passar. 

Adriana Oliveira/Divulgação

Taiana Jung e Rui Marcos farão uma noite de autógrafos nesta segunda

Lateral Zeca 
destaca bom 
ambiente em 
S. Januário

A chegada de 
Fernando Di-
niz ao Vasco 
trouxe algu-
mas mudan-
ças na equipe 
titular. Mas se 

inicialmente Zeca parecia 
absoluto na lateral-esquer-
da, isso mudou nas últimas 
partida. O jovem Riquelme, 
promessa das divisões de 
base, ganhou oportunidades 
e aproveitou.

Na partida contra o 
Goiás, pela 27ª rodada, Di-
niz teve de improvisar Zeca 
na direita porque Léo Matos 
estava suspenso. Riquelme 
assumiu a lateral esquerda 
e foi muito bem. No duelo 
seguinte, contra o Confian-
ça, o treinador optou por 
Léo na direita, Riquelme na 
esquerda e escalou Zeca no 
meio de campo.

Já na derrota do último 
sábado para o Sampaio Cor-
rêa, Léo Matos ficou de fora, 
e Zeca voltou para a direita, 
enquanto Riquelme seguiu 
do outro lado.

Em entrevista coletiva, 
Zeca garantiu que a disputa 
por posições no elenco não 
afeta negativamente o rela-
cionamento dos atletas.

“Só tenho gratidão por 
tudo, por estar atuando nas 
posições. Aqui temos res-
peito um com o outro. O 
Riquelme tem tido grandes 
partidas, o Léo também. 
Aqui somos uma grande 
família”, afirmou Zeca.

“Eu treino às vezes na 
esquerda, às vezes na di-
reita, às vezes no meio. Eu 
acho que favorece o estilo 
de jogo e todo mundo está 
empenhado em ajudar a 
equipe e conseguir o aces-
so.”, completou.

Zeca fez questão de elo-
giar Riquelme e aplaudiu a 
evolução do jovem jogador 
nos últimos jogos.

“Venho acompanhando 
desde que cheguei, não só o 
Riquelme, como vários joga-
dores que treinam conosco. 
O Riquelme é um moleque 
de muito talento, que está 
evoluindo demais e feito 
grandes partidas”, finalizou 
o jogador cruz-maltino.

Sem vencer há três jogos, Tricolor visita o Furacão na Arena da Baixada

Flu busca reação contra o 
perigoso Athletico-PR

O Fluminense 
visita o Athleti-
co Paranaense 
neste domingo, 
às 16h, na Arena 
da Baixada, em 

Curitiba (PR), pela 27 rodada 
do Campeonato Brasileiro. O 
Tricolor precisa reagir após 
três jogos sem vencer. A der-
rota de 1 a 0 para o Corin-
thians deixou o time carioca 
estacionado nos 33 pontos e 
cada vez mais longe da zona 
de classificação para a Copa 
Libertadores. Já o Furacão, que 
vem de empate por 1 a 1 com 
a Chapecoense em Santa Ca-
tarina, aparece com um ponto 
a mais. Mas o foco do time está 
nas Copas. Assim vai atuar 
com um time alternativo.

Marcão, técnico do Flu-
minense, sabe que é preciso 
reagir rapidamente. O Tricolor 
está se distanciando até mes-
mo de um possível G-8 e pode 
acabar se complicando na luta 
pela vaga na Copa Libertado-
res. A não classificação para 

o torneio seria uma facada 
pesada nos cofres tricolores.

“Nós sabemos que temos 
que manter a cabeça fria e 
manter o foco sempre no 
próximo adversário. O time já 
mostrou que tem condições 
de jogar bem e em alguns 
tropçeos merecia uma melhor 
sorte. Estamos pensando nes-
te jogo com o Athletico, que 
será complicado” disse ele.

Em termos de escalação 
Marcão deve promover mu-
danças para tornar o time 
mais competitivo. Assim o 
lateral-esquerdo Marlon e o 
meia colombiano Jhon Arias 
devem ganhar uma chance, 
respectivamente, nas vagas 
de Danilo Barcelos e Nonato. 
O zagueiro Luccas Claro cum-
priu suspensão contra o Timão 
e volta na vaga de David Braz.

Pelo lado do Furacão o foco 
está todo na primeira partida 
das semfinais da Copa do 
Brasil contra o Flamengo, na 
próxima quarta-feira. Além 
disso o clube se prepara para 

decidir em novembro a Copa 
Sul-Americana com o Bragan-
tino. Assim o Brasileirão fica 
mesmo em segundo plano.

Justamente por conta disso 
o técnico Alberto Valentim vai 
escalar uma equipe alternativa 
contra o Tricolor. Assim alguns 
nomes que não estão tendo 
chances deverão ganhar uma 
oportunidade. São os casos 
do lateral-direito Khellven, 
do zagueiro Lucas Fasson, do 
lateral-esquerdo Pedrinho, 
do volante Christian e do ata-
cante Pedro Rocha. O meia 
Nikão, suspenso por acúmulo 
de cartões amarelos, é des-
falque certo. Mas o treinador 
só vai revelar o time minutos 
antes do confronto pois tem 
dúvidas.

As duas equipes se enfren-
taram no primeiro turno do 
Campeonato Brasileiro no Es-
tádio Raulino de Oliveira, em 
Volta Redonda (RJ). Naquela 
ocasião o Furacão conseguiu 
uma goleada, de virada, por 
4 a 1.

Mailson Santana / Fluminense

Com a lesão de Fred, que só volta ao time em novembro, Raúl Bobadilla deve ter mais uma chance no ataque do Flu

Fla quer vencer e 
pressionar o Galo 

Botafogo comemora 
tempo para treinar

F l a m e n g o  e 
At l é t i c o - M G 
disputam ro-
dada a rodada 
o Campeona-
to Brasileiro de 

2021. O Galo tem vantagem de 
11 pontos, mas o Rubro-Ne-
gro tem dois jogos a menos. 
Assim, sem poder vacilar, a 
equipe de Renato Gaúcho vai 
buscar mais três pontos diante 
do Cuiabá, neste domingo. A 
partida da 27ª rodada será no 
maracanã, às 20h30, no horá-
rio de Brasília.

O confronto colocará em 
lados opostos dois campeões 
brasileiros pelo Flamengo 
em 1987. Agora treinadores, 
Renato e Jorginho estarão 
frente à frente, ou melhor, lado 
a lado, nas áreas técnicas do 
Maracanã.

A grande novidade do Fla-
mengo para este confronto 
será a volta dos jogadores que 
estavam servido as seleções 
nas Eliminatórias da Copa. 
Gabigol e Everton Ribeiro, do 
Brasil, e Isla, do Chile, devem 
estar à disposição. Arrascaeta, 

O  B o t a f o g o 
vem enfren-
t a n d o  u m a 
maratona de 
jogos na Série 
B do Campeo-

nato Brasileiro e quase 
nunca tem tempo para 
treinar. Mas Enderson Mo-
reira ganhou alguns dias. 
O Botafogo volta a campo 
pela Série B do Campeo-
nato Brasileiro somente 
na próxima quarta-feira. O 
Glorioso recebe o Brusque, 
que luta contra o rebaixa-
mento, no Estádio Nilton 
Santos.

O fato é motivo de co-
memoração, uma vez que 
nos tropeços com Enderson 
Moreira o desgaste pesou. 
Casos por exemplo das 
derrotas de 1 a 0 para Ope-
rário, 2 a 0 para CSA e 2 a 
1 para Avaí. Em comum os 
maus resultados têm algo: o 
time teve pouco tempo de 

entretanto, retornou mais 
cedo do Uruguai com uma 
lesão muscular e seguirá em 
tratamento.

Os outros lesionados, Da-
vid Luiz, Bruno Henrique, 
continuarão de fora da equipe. 
Mas Diego, recuperado de um 
edema na panturrilha e Viti-
nho, que cumpriu suspensão 
na última rodada, ficam à 
disposição.

Renato, portanto, deve 
manter a base que venceu o 
Juventude na última quarta-
-feira com a entrada de Gabi 
e Everton. A presença de Isla, 
contudo, não é certa. Isso 
porque ele participou dos 90 
minutos da vitória do Chile 
sobre a Venezuela, na quinta-
-feira, enquanto os dois brasi-
leiros só entraram no segundo 
tempo do duelo entre Brasil e 
Uruguai.

Do lado do Cuiabá, Jor-
ginho terá duas baixas im-
portantes. O lateral-direito 
João Lucas e o meia Max per-
tencem ao Flamengo e não 
poderão atuar por questões 
contratuais.

preparação para eles.
Contra o Avaí, por exem-

plo, o Glorioso jogou no sá-
bado após uma desgastante 
viagem até a Bahia, onde 
ficou no empate sem gols 
com o Vitória. Após o tro-
peço com os catarinenses 
o time de Enderson Moreira 
teve uma semana para tra-
balhar. Assim reencontrou 
o triunfo nos 2 a 0 sobre o 
CRB”, lembrou Enderson 
Moreira.

O intervalo entre os con-
frontos contra CRB e Cru-
zeiro foi de apenas três dias. 
Assim o Glorioso acabou 
sendo dominado a maior 
parte do tempo contra a 
Raposa. Mas mesmo assim 
segurou o 0 a 0 e trouxe um 
ponto para o Rio de Janeiro.

Com 52 pontos ganhos 
o Botafogo precisa de mais 
quatro vitórias para conse-
guir a classificação para a 
elite do futebol nacional.


