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Estado do Rio bate recorde 
em abertura de empresas

Levantamento da Junta Comercial mostra que foram criados quase 6 mil novos negócios no último mês

MELHOR ÍNDICE DOS ÚLTIMOS 20 ANOS

A relação entre o 
ovo e a vacina da 
febre amarela

PÁG. 6

SUA
SAÚDE

Douglas Macedo/Divulgação

DJs da periferia 
vão invadir o 
Maquinho
DJs moradores do Morro do Pa-
lácio começam neste domingo a 
participar de uma oficina de DJs 
na ação “Do Maquinho ao MAC”. 
A produtora do evento, Mel Go-
mes, conta que a ideia é fortalecer 
uma conexão direta entre a arte 
produzida na periferia e o Museu 
de Arte Contemporânea (MAC), 
principal espaço público cultural 
e turístico da cidade.

CIDADES\PÁG. 5

Divulgação

DJ Luga é um dos que vão se apresentar no evento que promete muitas mixagens

Niterói em 
Cena destaca 
talentos locais
Composto por artistas ni-
teroienses, a 14ª edição do 
“Festival Niterói em Cena” 
começa nesta segunda.

Mostra reúne 
cineastas 
indígenas

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Eventos de teatro vão ocorrer entre os 
dias 6 e 15 de dezembro 

Shopping faz 
nova feira de 
adoção de pet 

PANORAMA\PÁG. 2

CIDADES\PÁG. 4

Projeto do Parque Orla é apresentado durante evento internacional
As obras do Parque Orla de Piratininga foram apresentadas no Fórum Latino-Americano de BiodiverCidades, em Barranquilla, Colômbia. O prefeito  Axel 
Grael destacou as soluções baseadas na natureza. O objetivo do encontro foi incentivar o desenvolvimento urbano e econômico com sustentabilidade.

CIDADES\PÁG. 3

ESPORTES

Rainha Marta 
mano a mano 
em Niterói
Maior jogadora de futebol da his-
tória participa neste domingo, no 
Caminho Niemeyer, de evento ao 
lado de outras craques da Seleção.

PÁG. 8

Sam Robles / CBF

Marta participa neste domingo, no Caminho Niemeyer, da 7ª edição do Mano a Mano

OPINIÃO
CHARBEL TAUIL

Comércio está 
otimista com 
vendas de Natal

PÁG. 4

Alunos de Ciep 
são premiados 
por consulado

CIDADES\PÁG. 3

Fluminense 
visita o Bahia 
pelo Brasileirão

Estado inicia 
pacote de obras 
nesta segunda

PANORAMA\PÁG. 2
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CARTA DO LEITOR

Cadê a fiscalização?
Motoristas de vans andam fazendo o que querem na Ala-
meda São Boaventura, em Niterói. Param fora dos pontos, 
de repente, e em qualquer lugar, interrompendo o fluxo 
de veículos que já se espremem entre as estreitas faixas 
de rolamento. Cadê a fiscalização?
Ricardo Silva

Mais lixeiras
Quero fazer um apelo à prefeitura de Niterói para que 
providencie mais lixeiras para os bairros de Niterói. As 
poucas que existem estão sempre cheias ou depredadas. 
Infelizmente muita gente tem preguiça de guardar o lixo 
até encontrar onde jogar fora e a sujeira acaba indo parar 
no chão. 
Edna Gonçalves
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

POR JEFFERSON LEMOS

Turistas sem 
vacina não entram
A Defensoria Pública da União 
(DPU) e a Defensoria Pública 
do Estado do Rio (DPE-RJ) 
enviaram, nesta semana, aos 
ministros de Estado Chefe 
da Casa Civil da Presidência 
da República, da Justiça e da 
Segurança Pública, da Saúde 
e da Infraestrutura, recomen-
dação para que seja exigida a 
comprovação de vacinação 
completa contra a covid-19 
para o ingresso viajantes 
por via aérea e terrestre no 
País. Até então, a exigência 
só ocorre para entrada por via 
portuária.

No documento, é destaca-
do que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
alertou, em notas técnicas, 
sobre o cenário epidemioló-
gico da covid-19 e recomen-
dou que a vacinação contra 
a doença seja a regra para a 
entrada no Brasil, por ar e 
terra. Segundo a Agência, “a 
inexistência de uma política 
de cobrança dos certificados 
de vacinação pode propiciar 
que o Brasil se torne um dos 
países de escolha para os 
turistas e viajantes não vaci-
nados, o que é indesejado do 
ponto de vista do risco que 
esse grupo representa para a 
população brasileira e para o 
Sistema Único de Saúde”. 

Tablado vira patrimônio cultural

A escola de teatro “O Ta-
blado” é patrimônio cul-
tural e imaterial do estado 
do Rio de Janeiro. É o que 
declara a Lei n° 9.479/21, 
que acabou de ser san-

Divulgação cionada pelo governador 
Cláudio Castro e publi-
cada no Diário Oficial do 
Poder Executivo. O Tabla-
do é localizado no bairro 
Jardim Botânico, na Zona 
Sul da cidade do Rio, e foi 
fundado em 1951, pela 
escritora e dramaturga 
brasileira Maria Clara Ma-
chado. A escola já formou 
mais de cinco mil profes-
sionais em artes cênicas.  
Autor do projeto que deu 
origem à lei, o deputado 
Noel de Carvalho (PSDB) 
falou sobre a importância 
d’O Tablado: “O Tablado é 
um símbolo de resistência 
porque conseguiu con-
solidar-se como uma das 
marcas da nossa cultura, 
cada vez mais relegada a 
segundo plano. E temos 
a sorte de tê-lo em nosso 
estado”. 

Pacote de obras 
de R$ 25 milhões
O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro dá início, nesta 
segunda-feira (6), a um pa-
cote de obras que contempla 
quatro municípios flumi-
nenses e soma mais de R$ 25 
milhões em investimentos. As 
intervenções incluem obras 
de contenção de encostas 
e drenagem no bairro de 
Jardinlândia, em Nova Fri-
burgo, a construção de três 
praças em Engenheiro Paulo 
de Frontin, uma ponte em 
Barra Mansa e a revitalização 
da Orla da Praia do Saco, em 
Mangaratiba. 

Adoção de pet 
vale tatoo

Boa governança 
em debate

Neste domingo (5), o São Gon-
çalo Shopping recebe nova edi-
ção da Feira Pet, das 11h às 16h, 
no 2º piso, ao lado da Casa do 
Celular, com cerca de 150 cães e 
gato para adoção. Quem adotar 
um pet nesta edição vai poder 
marcar na pele o momento 
especial: o estúdio Dibran Tat-
too vai tatuar gratuitamente 
patinhas de gatos ou cachorros 
de até 3cm, preta e branca, 
em quem encontrar um novo 
amigo de quatro patas. Quem 
adotar deve retirar o voucher e 
realizar a tatuagem no mesmo 
dia, em espaço exclusivo no Es-
tudio On, em frente à decoração 
de Natal. Além de realizar a ado-
ção de animais, a ONG “Leve 
um anjo para casa” também 
aceita doações de ração, jornal 
e medicamentos para tratar dos 
animais. A iniciativa é parceria 
com o projeto ‘Leve um anjo 
pra casa’ e apoio do Detran-RJ, 
da Secretaria de Agricultura do 
Estado, do veterinário Rhamon 
Nunes, da Pet Shop Pés e Patas e 
do estúdio Dibran Tattoo. 

No próximo dia 7, terça-fei-
ra, o Sistema Fecomércio RJ 
realiza uma série de painéis 
durante a Semana da Inte-
gridade, evento que celebra 
o Dia Internacional Contra a 
Corrupção e terá transmissão 
on-line, a partir das 10 horas, 
pelo canal da entidade no 
YouTube. Participam o secre-
tário municipal de Governo 
e Integridade Pública do Rio 
de Janeiro Marcelo Calero, a 
advogada e especialista em 
Compliance e Governança 
Corporativa Roberta Car-
neiro Föppel e advogado e 
ex-ministro-chefe da Contro-
ladoria-Geral da União Valdir 
Simão. o Sistema Fecomércio 
RJ aderiu ao Pacto Empresa-
rial pela integridade e Contra 
a Corrupção do Instituto 
Ethos.

Mais apoio para as mulheres

A Comissão Permanente de 
Defesa dos Direitos e Políti-
cas Públicas das Mulheres, 
presidida pela vereadora 
Priscilla Canedo (PT), acabou 
de inaugurar a primeira sala 
de atendimento às mulheres 
em São Gonçalo. O even-
to contou com a presença 
dos membros da comissão, 
vereadores Jorge Mariola 
(Podemos), Juan Oliveira (PL) 

Divulgação

e do presidente da Câmara, 
Lecinho Breda. A Sala de 
Orientação à Mulher (SOMG) 
funcionará todas as terças e 
quintas, das 9h às 17h, com 
profissionais especializa-
dos para o atendimento às 
mulheres, como psicólogas 
e assistentes sociais. O local 
tratará de casos de violência 
doméstica, empreendedo-
rismo e saúde, entre outros.

Panorama RJPanorama RJ

O deputado André Ceciliano 
(PT) foi um dos 19 homena-
geados pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-RJ) com a 
Medalha do Mérito Eleitoral, 
entregue em solenidade 
realizada no Tribunal de Jus-
tiça do Estado (TJ-RJ), nesta 
última semana. A conde-
coração é concedida desde 
1997 aos profissionais que 
se destacam pelo relevante 

serviço prestado à Justiça 
Eleitoral ou à cultura jurídi-
ca. No caso de Ceciliano, o 
reconhecimento foi devido 
à aprovação e sanção da Lei 
9.412/21, que isenta mesá-
rios de taxas de concursos 
públicos para cargos da Ad-
ministração Estadual. Na ce-
rimônia, Ceciliano destacou 
a importância da harmonia 
entre os Poderes.

Harmonia entre os poderes
Divulgação

O prefeito de Itaboraí, Mar-
celo Delaroli, esteve no bair-
ro de Pachecos, no 8º dis-
trito, onde será construída 
área de esporte e lazer. O 
espaço ocupará uma área 
de três mil metros quadra-
dos. As obras começam 
nesta primeira quinzena de 
dezembro, com previsão de 
término em maio do ano 
que vem. O terreno receberá 

quadra poliesportiva, redi-
mensionamento do campo 
de futebol, pavimentação 
em blocos de concreto in-
tertravados, iluminação, 
área para recreação infantil 
(Playground), academia da 
3ª idade, pista para corrida 
e caminhada, instalação 
de equipamentos urbanos 
(bancos, lixeiras, mesas, 
entre outros). 

Mais esporte e lazer
Divulgação

MOMU – Neste domingo, das 10h às 16h, Cabo Frio 
vai ser cenário da 1ª edição da Mostra Multicultural 
(MOMU). O evento reúne artesanato, artes, música, 
dança, literatura, entre outras expressões culturais. 
Onde: Rua Érico Coelho. 

KANT – O cantor e compositor Kant, idolatrado por sua 
técnica em speed flow, trocadilhos e sua sagacidade 
na construção de rimas, lançou o single “Vinho das 
Almas”. Canção já está nas plataformas digitais.

NOVIDADE – Com mais um lançamento alegre e cheio 
de energia, o Grupo Façanha apresenta o single “Tum 
Tic Tum”, com participação especial do cantor Billy SP. 
Já nas plataformas digitais.

‘Niterói em Cena’ a partir desta segunda-feira
A 14ª edição do “Festival Ni-
terói em Cena” será realizada 
desta segunda até o dia 15 de 
dezembro. O evento é com-
posto por grupos de teatro for-
mados, majoritariamente, por 
artistas da cidade de Niterói

Serão oferecidas quatro 
mostras. Na programação, 
espetáculos, cenas curtas e 
cenas curtíssimas, em um 
formato híbrido. Com um 
total de 41 atrações gratuitas. 

A parte presencial do 
evento, realizada na Sala 
Nelson Pereira dos Santos, é 
composta por: ‘Mostra Cenas 
Curtas’, que reúne 14 cenas, 

entre 10 e 20 minutos, como 
“Maria, João, mas tinha o 
Pedro também”; ‘Mostra Pal-
co’, com 3 espetáculos. As 
programações presenciais, na 
Sala Nelson Pereira dos San-
tos, acontecem às segundas, 
terças e quartas.

Já a virtual será composta 
por: ‘Mostra Teatro em Casa’, 
com 4 espetáculos, que vão 
poder ser vistos pelo canal do 
Youtube do Festival.

A entrada é gratuita e serão 
distribuídas senhas 1 hora 
antes do início do espetáculo. 
Programação em www.nite-
roiemcena.com.br. 

CULTURA FABIANA MAIA

Filmes e debates
Até o dia 12 acontece a “Mos-
tra Ecofalante de Cinema”, 
que promove a programação 
especial Xingu 60 Anos, com 
31 filmes, entre eles, “Ku-
kuho - Canto Vivo Wauja”,  e 
debates disponibilizados de 
forma online e gratuita na 
plataforma #CulturaEmCa-
sa. São longas, médias e 
curtas-metragens, reunindo 
produções pioneiras realiza-
das a partir do ano de 1932, 
títulos finalizados em 2021 
e inéditos. A iniciativa é da 
ONG Ecofalante.

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

Divulgação

Cenas Curtas reúne 14 obras: “Maria, João, mas tinha o Pedro também” é destaque

Divulgação

“Kukuho - Canto Vivo Wauja” está na 

“Mostra Ecofalante de Cinema”
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Obra que está sendo feita na Região Oceânica é apresentada em Fórum de BiodiverCidades, na Colômbia

Niterói: Parque Orla é destaque
O Parque Orla de Piratininga 
Alfredo Sirkis foi destaque, na 
última semana, no Fórum La-
tino-Americano de Biodiver-
Cidades, realizado na cidade 
de Barranquilla, na Colôm-
bia. O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, apresentou a obra com 
soluções baseadas na natu-
reza para prefeitos e gestores 
de quatro países da América 
Latina. O evento, promovido 
pela Prefeitura de Barran-
quilla e pela CAF - Banco de 
Desenvolvimento da América 
Latina, teve como objetivo 
incentivar o desenvolvimen-
to urbano e econômico com 
sustentabilidade e contou 
com a presença virtual do 
presidente da Colômbia, Iván 
Duque Márquez, que enviou 
um vídeo de saudação a to-
dos os gestores. Participaram 
presencialmente o ministro 
de Meio Ambiente da Colôm-
bia, Carlos Eduardo Correa, 
o presidente executivo da 
CAF, Sergio Díaz-Granados 
e o prefeito de Barranquilla, 
Jaime Pumerajo, chefe do 
Executivo da cidade que é 
considerada referência em 
sustentabilidade na Colôm-
bia.

As obras do POP integram 
o Programa Região Oceânica 
Sustentável (PRO Sustentá-
vel) e preveem a utilização 
de uma técnica inovadora na 

linha de soluções baseadas 
na natureza, adotadas em 
países que vêm privilegiando 
a proteção do meio ambiente. 

“Estão sendo implantados 
35 mil metros quadrados de 
jardins filtrantes. Essas es-
truturas, além de comporem 

paisagisticamente o ambien-
te, tratam as águas dos rios 
e de escoamento superficial 
antes de aportarem à Lagoa 
de Piratininga”, explicou Axel 
Grael, que viajou à Colômbia 
a convite da CAF.

O projeto da Prefeitura de 

Niterói contempla a recom-
posição vegetal da orla da 
Lagoa de Piratininga, abran-
gendo uma área de mais de 
150 mil metros quadrados 
e a implantação de cerca de 
10 quilômetros de sistema 
cicloviário ao longo de toda 

a orla. O POP Alfredo Sirkis 
também terá ecomuseu, tri-
lhas, áreas de lazer, píeres de 
contemplação e para pesca, 
além de quadras esportivas 
e mirantes.

O prefeito Axel Grael par-
ticipou do painel “Biodiver-
Cidades e Inclusão Social”, 
promovido pelo Fórum, junto 
aos prefeitos das cidades ar-
gentinas de Luján e Córdoba, 
Leonardo Botto e Martín 
Llaryora, respectivamente. 
Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo reforçou que é funda-
mental que a estratégia de 
sustentabilidade caminhe em 
conjunto com os programas 
sociais da cidade.

“Hoje, nós temos a sus-
tentabilidade e a melhoria da 
infraestrutura no eixo prin-
cipal de desenvolvimento da 
cidade de Niterói”, disse Axel 
Grael, que também é vice-
-presidente da Frente Nacio-
nal de Prefeitos para Objeti-
vos do Desenvolvimento Sus-
tentável, acrescentando que 
os municípios devem assumir 
um papel de protagonismo 
nas discussões sobre o futuro 
das cidades, desempenhando 
ações locais.

“As cidades precisam ter 
mais voz na tomada de deci-
são no caminho da sustenta-
bilidade”, concluiu o prefeito.

Ao final do evento, repre-

sentantes dos municípios da 
Colômbia, Argentina, Uru-
guai, Perú e Brasil, represen-
tada por Niterói, assinaram 
a Declaração de Barranquilla 
pelas Cidades Sustentáveis 
e a Biodiversidade: Biodi-
verCidades. O acordo visa  
impulsionar um modelo de 
desenvolvimento urbano que 
respeite a biodiversidade. O 
objetivo do termo assinado 
é criar uma rede de cidades 
que protegem as suas áreas 
verdes e adotam Soluções 
Baseadas na Natureza. As 
cidades que assinaram a 
declaração, representadas 
por seus prefeitos, se com-
prometem a agirem através 
de um conjunto de ações a 
serem promovidas de agora 
em diante de acordo com a 
agenda da BiodiverCidade.

Equipamento multifun-
cional em Barranquilla - O 
prefeito Axel Grael aproveitou 
para conhecer a experiência 
da cidade de Barranquilla na 
implantação, há dois anos, 
do Malecón, uma área de 
lazer de 5 km ao longo do 
Rio Madalena. O projeto, que 
teve investimento de US$ 
200 milhões e foi premiado, 
visa controlar enchentes, 
oferecer áreas de lazer para 
a população e promover a 
reforma urbana das regiões 
limítrofes.

Douglas Macedo/Divulgação

Há duas semanas, o prefeito Axel Grael e sua equipe estiveram visitando as obras do Parque Orla Piratininga

Divulgação

A equipe niteroiense foi uma das três selecionadas na etapa regional

Rio de Janeiro em 
feira sobre Turismo
A Secretaria de Estado de 
Turismo do Rio de Janei-
ro (Setur-RJ) está na FIT 
– Feira Internacional de 
Turismo da América Latina 
– apresentando as prin-
cipais características do  
RJ.  Sol,  mar, natureza, 
paisagens, história, ar-
quitetura e cultura estão 
representadas no estande 
que promete surpreender 
o público. 
O evento, que começou 
ontem e segue até dia 7 
de dezembro, em Buenos 
Aires, na Argentina, tem 
previsão de receber 90 mil  
visitantes.

Gustavo Tutuca, secre-
tário de estado de Turismo, 
destaca a importância da 
FIT em relação ao mercado 
internacional.

“O turismo internacio-
nal ainda sofre com inú-
meras restrições dos países 
por conta da pandemia. 
No entanto, o setor tem se 
mostrado forte e vem apre-
sentando uma retomada 
rápida e vitoriosa. Chegou 
a hora de investirmos nos 
visitantes estrangeiros. A 
Fit vai nos proporcionar 
a oportunidade de traba-
lhar a promoção dos 92 
destinos turísticos do RJ 

ao lado de profissionais 
de alguns dos mercados 
emissores de maior impor-
tância para o Rio de Janeiro  
como, por exemplo, o ar-
gentino”, contou o secre-
tário.

O estande da Setur-RJ 
tem 73,5 m2 e mostra de 
uma forma lúdica os prin-
cipais atrativos do Estado. 
A proposta é despertar a 
curiosidade dos visitantes. 
No local, estarão repre-
sentantes da Capital e do 
interior fluminense que 
apresentarão seus muni-
cípios e produtos. Em um 
telão, o público poderá 
assistir vídeos do Estado e 
acessar, através de um QR 
Code, o portal TurismoRJ 
que apresenta as doze re-
giões turísticas do RJ e 
suas respectivas cidades e 
serviços.

Alunos do Ciep Brasil-França 
são premiados pelo Consulado

O Ciep 449 Leonel de Moura 
Brizola - Intercultural Brasil - 
França, em Charitas, Niterói, 
tem muito a comemorar. Na 
última semana houve a premia-
ção dos ganhadores do projeto 
FranceEcoLab, estudantes da 
unidade escolar que alcança-
ram o lugar mais alto no pódio. 
O tema foi “Preservação de 
oceanos e rios, e a luta contra 
microplásticos” , que tinha 
como objetivo sensibilizar os 
jovens brasileiros sobre suas 
responsabilidades ambientais 
em relação ao Planeta.

Os alunos fizeram um do-
cumentário abordando pontos 
importantes acerca da susten-
tabilidade global. Eles concor-
reram com cerca de 3 mil estu-
dantes de 50 escolas parceiras 
públicas e privadas. No total, 
12 estados  participaram desta 
competição, mas o grande ven-
cedor foi o Ciep 449. Coube à 
aluna Nicole Cabral, de 18 anos, 
que cursa o 3º ano do Ensino 
Médio na unidade escolar, a 
missão de representar o grupo 
de 11 colegas de turma no Con-
sulado da França, no Rio, para 

trazer o prêmio para o colégio.
A cerimônia de premiação 

foi marcada por muita música, 
alegria, orgulho e emoção. A 
orquestra Geringonça formada 
por alunos do Colégio CIEP 449, 
cujos instrumentos são feitos 
com material biodegradável, fez 
todo mundo cantar. O coral Bra 
Fra encerrou o evento.

Cícero Tauli, diretor-geral do 
Ciep 449, destacou os diversos 
prêmios que os estudantes da 
Intercultural Brasil-França já 
ganharam desde 2016.

“Foram vários prêmios con-

quistados por eles e, em diver-
sas áreas, como: saúde, esporte, 
científico etc. Mas o maior 
prêmio, com certeza, é ver os 
nossos alunos ingressando nas 
universidades públicas. Não 
tem preço olhar eles mudando 
a vida de seus familiares”, orgu-
lha-se o diretor-geral. 

O secretário de Estado de 
Educação Alexandre Valle foi 
homenageado pelos estudan-
tes com um acervo riquíssimo 
contendo trabalhos que foram 
premiados em diversas com-
petições disputadas pela escola 

nos últimos anos.
O prêmio pela conquista do 

FranceEcoLab 2021 vai possibi-
litar a compra de equipamentos 
mais modernos para a escola, 
contribuindo para a melhoria 
na realização de futuros proje-
tos, como, por exemplo, mate-
rial para compor o laboratório 
científico, salas de aulas, etc.

O secretário Estadual de 
Educação, Alexandre Valle, pa-
rabenizou a todos e celebrou a 
parceria entre o Governo do Es-
tado e a Embaixada da França.

“Essa parceria é extrema-
mente importante para a edu-
cação dos estudantes da nossa 
rede de ensino, mas enfatizo 
que nada disso seria possível 
sem o apoio do governo e do 
Consulado Francês. Não posso 
deixar de transmitir aqui o abra-
ço do nosso governador Cláu-
dio Castro aos nossos queridos 
alunos e dizer que, apesar de 
estarmos saindo de um período 
difícil, o governador está mais 
do que empenhado em tirar 
nosso Estado da situação crítica 
em que se encontrava”, disse o 
secretário de Educação.

Estudantes produziram documentário sobre importância da sustentabilidade
Uanderson Fernandes / Divulgação

Alunos do Ciep bilíngue de Niterói alcançaram o lugar mais alto no pódio

Evento segue até 
esta terça-feira, 
na Argentina, 
com previsão de 
receber 90 mil 
visitantes

Espaço no Cantagalo, que integra o Pacto Niterói Contra a Violência, tem alunos selecionados para o Torneio Brasil

Niterói: Nova Geração da Robótica
Alunos do Espaço Nova Ge-
ração (ENG) do Cantagalo, 
em Niterói estão na fase 
nacional do Torneio Brasil de 
Robótica de 2021. A equipe 
foi uma das três seleciona-
das na etapa regional, que 
contou ainda com times do 
Rio, Espírito Santo e Minas 
Gerais. A competição nacio-
nal acontece virtualmente 
hoje e amanhã. O tema do 
Torneio Brasil de Robótica 
deste ano é “Eliminação do 
Trabalho Infantil”, proposto 
pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura  
(Unesco).

O Projeto Espaço Nova 
Geração faz parte do Pac-

to Niterói Contra a Violên-
cia. O programa municipal 
oferece 1.200 vagas gratui-
tas em cursos como tea-
tro, inovação tecnológica, 
trabalhos manuais, além 
de práticas esportivas no  
contraturno escolar para 
crianças e jovens de 6 a 29 
anos.

O Espaço Nova Geração 
funciona nos Cieps munici-
palizados Anísio Teixeira, no 
Fonseca; e Ester Botelho, no 
Cantagalo. Criado pela Pre-
feitura de Niterói, o projeto 
tem o objetivo de promover o 
desenvolvimento de crianças 
e jovens com oportunidades 
que abrem horizontes e tra-
zem novas perspectivas para 
o futuro.

A equipe finalista de Ro-
bótica do Espaço Nova Ge-
ração (ENG), batizada de 
“Família Stitch”, é formada 
pelos alunos Tassiane Me-
deiros (16), Alisson Pimen-
tel (16) e Eduarda Andrade 
(18). Eles pensaram em um 
projeto que utiliza câmeras 

com inteligência artificial 
para reconhecer possíveis 
trabalhos infantis na região 
da unidade.

A competição é uma ini-
ciativa da empresa R2E (Ro-
bótica, Educação e Eventos), 
que tem entre os seus objeti-
vos preparar crianças, jovens 
e adultos para atuarem de di-
ferentes formas em torneios 
científicos.

“Só a participação já é 
importante para esses jo-
vens. Esse é o objetivo do 
nosso trabalho dentro da 
proposta do Pacto Niterói 
Contra a Violência”, explicou  
Bárbara Siqueira, coordena-
dora geral do Programa Nova 
Geração.

Tema é 
“Eliminação 
do Trabalho 
Infantil”, 
proposto pela 
Unesco
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Um dezembro de esperança

Charbel Tauil Rodrigues*

Para o Comércio num município 
como Niterói, com expressivo con-
tingente de funcionários públicos, 
é extremamente importante que 

o funcionalismo esteja com os sa-
lários em dia. Ainda mais quando 
se ingressa nesta temporada em 
que estamos, de festas de final de 
ano, porque ela constitui a oportu-
nidade histórica de se aumentar o 
faturamento nas lojas.

Foi portanto muito bem-vinda 
a iniciativa do governo do Estado, 
que agendou o pagamento dos 
salários de novembro para a última 
sexta-feira (dia 3), com a segunda 
parcela do 13º a ser depositada no 
dia 10 e, de quebra, a antecipação 
dos salários de dezembro, que desta 
vez deverão ser depositados já no 
dia 30 deste mês, e não em janeiro. 
Isto, no âmbito estadual. As notícias 
nessa área também foram positivas 
na esfera municipal, a prefeitura 
agendou os pagamentos dos salá-
rios de novembro para quinta-feira, 
dia 2, com os 50% do 13º devendo 
ser pagos no dia 10.

Por oportuno, vale lembrar que 
poucos anos atrás o governo do RJ, 
com sérias dificuldades de caixa, le-

vou meses a fio atrasando os paga-
mentos do funcionalismo estadual, 
o que causou efeitos devastadores 
no Comércio de nossa cidade. Que 
bom que isto foi superado, tendo 
a administração fluminense agora 
estar inclusive adiantando depósi-
tos. Não é pouca coisa.

Ora, tudo isso proporciona aos 
lojistas um cenário mais animador: 
teremos um mês de dezembro, 
desde o seu início, com os consumi-
dores com mais dinheiro no bolso, 
com a tendência a não se retrair 
tanto como nos últimos tempos. O 
Comércio precisa estar antenado 
com esse dado positivo, para apro-
veitar o momento e realizar boas 
vendas, dentro da realidade atual. 
Ninguém está dizendo que será 
fácil, mas sim que é um instante 
promissor.

Quem  vive de vendas deve estar 
sempre sensível ao que é vivido 
e sentido pelo consumidor. Para 
alguns empreendedores, o “mo-
mento black friday” decepcionou, 

porque achavam que fariam negó-
cios em grande volume e com alto 
tíquete médio de desembolsos. 
Já para quem se manteve com os 
pés no chão, não houve surpresa: 
as vendas se mantiveram estatis-
ticamente em baixos valores, pois 
o consumidor, por mais animado 
que esteja, ainda precisa sair de 
toda uma bolha de apreensão, for-
mada pelo medo do desemprego, a 
inegável perda de poder aquisitivo e 
o cada vez mais presente fantasma 
da inflação. Ou seja, não adianta 
querer que o comportamento de 
compra seja idêntico ao que foi 
registrado em momentos de eco-
nomia saudável e empregos fartos. 
É natural que seja diferente.

Para as vendas deste dezembro, 
também, o fenômeno deverá se re-
petir: não se iludam, será um Natal 
de “lembrancinhas”, de vendas 
de menor tíquete médio.  É uma 
situação que está colocada, e vai 
faturar mais que a ela se adequar, 
da melhor forma possível.

O empreendedor deve redobrar 
a atenção com a ornamentação, a 
iluminação e a boa arrumação de 
seu estabelecimento, oferecendo 
preços atraentes e bem destacados, 
e mantendo o melhor atendimento 
possível. É chegada a hora de co-
meçar a enfrentar -- devagar, mas 
com firmeza -- a longa temporada 
de temores causados pela crise 
econômica e amplificados pela 
pandemia de covid-19. Mesmo sob 
a ameaça recente das novas varian-
tes da doença, estão aí avançando 
as campanhas de vacinação, com 
excelentes resultados. Continue-
mos a usar máscaras e a seguir 
todos os protocolos sanitários, sim, 
mas vamos em frente.

Trabalhemos com garra e deter-
minação, mantendo a esperança 
e fazendo a nossa parte por um 
mundo melhor.

OPINIÃO

*Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

 De acordo com a Jucerja, novembro registrou 5.699 novos negócios

Estado do Rio bate recorde 
em abertura de empresas

O Estado do Rio de Janeiro 
registrou, em novembro, mais 
um recorde no registro de aber-
turas de empresas. De acordo 
com dados da Junta Comercial 
do Estado (Jucerja), 5.699 no-
vos negócios foram constituí-
dos no período. Esse é o melhor 
número do mês dos últimos 20 
anos, confirmando a retomada 
da economia fluminense e os 
esforços do governo Cláudio 
Castro em instituir um am-
biente de negócios favorável 
no estado.

Esse é o décimo mês do 
ano em que a Jucerja, vincu-
lada à Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico, 
Energia e Relações Internacio-
nais, contabiliza recordes no 
registro de novos negócios no 
Estado do Rio. Até o momento, 
60.533 empresas foram abertas 
no estado em 2021, número 
21,5% maior do que todo o ano 
de 2020, de 49.792.

“Um dos compromissos 
que assumi em minha gestão 
foi o de recuperar as contas, 
melhorar o ambiente de ne-
gócios e tornar, novamente, 
o nosso estado atrativo eco-
nomicamente. Os resultados 
estão sendo comprovados em 
números. E esse é só o início. 
Queremos desburocratizar 
cada vez mais os processos, 
realizar ainda mais investi-
mentos e gerar empregos para 
os cidadãos fluminenses. Já 
recuperamos 100% dos empre-
gos perdidos na pandemia e te-

mos mais de R$ 70 bilhões em 
investimentos anunciados pela 
iniciativa privada”, destacou o 
governador Cláudio Castro.

Devido a mudanças no 
sistema de registro da Jucerja, 
atualmente o tempo médio 
para a abertura de uma em-

presa no Rio de Janeiro é de 
apenas 40 minutos, e o órgão 
busca tornar o processo ainda 
mais ágil. O prazo considera 
desde o momento em que 
o empresário dá entrada no 
protocolo até o ato registrado, 
o CNPJ e a Inscrição Estadual 
deferidos.

Neste ano, grandes em-
presas, como Magazine Luiza, 
União Química, Amazon e BRF, 
escolheram o Rio de Janeiro 
para se instalar. Por sua vez, 
companhias já sediadas no 
território fluminense estão 
ampliando suas produções, 
incluindo Jaguar Land Rover e 
Volkswagen.

Rafael Campos/Palácio Guanabara

O governador Cláudio Castro segue trabalhando para melhora da economia

Mais de 30 formandas continuarão a ser apoiadas pelo município

Projeto Lidera Mulher forma 
turma de empreendedoras

Criado com o objetivo de con-
solidar formalmente negócios 
liderados por mulheres, a Se-
cretaria de Assistência Social, 
através da Subsecretaria Mu-
nicipal de Políticas Públicas 
para as Mulheres, realizou a 
formatura de 33 alunas do 
Curso Capacitação do Projeto 
Lidera Mulher, ministrado 
pelo Sebrae.

Durante a capacitação, 
foram abordados temas como 
formalização, administração, 
planejamento de negócios, 
técnicas de vendas e uso das 
mídias sociais. As aulas acon-
teciam semanalmente no 
Espaço Mais Conhecimento, 
cedido pelo Shopping Partage.

“Formar mulheres em-
preendedoras e dar empode-
ramento é o nosso objetivo. 
Através do empreendedoris-
mo e da capacitação damos 

oportunidades para que elas 
possam expandir os conhe-
cimentos”, declarou a subse-
cretária Ana Cristina da Silva.

“Nossa gestão trabalha 
para incentivar novos em-
preendedores da cidade. Por 
isso, destacamos a importân-
cia da parceria com o Sebrae, 
visto a relevância da institui-
ção em âmbito nacional. Pa-
rabenizo todas as formandas 
que mostraram a força da 
mulher durante a capacitação, 
mesmo com todas as dificul-
dades que a pandemia impôs”, 
afirmou o vice-prefeito, Sérgio 
Gevu. 

O Projeto Lidera Mulher 
tem uma amplitude que vai 
além dos conhecimentos ad-
quiridos nas aulas e que con-
tribuem para a geração de 
renda. Nele é formado um co-
letivo de mulheres empreen-

dedoras, fortalecendo a rede 
de apoio através da formação 
de vínculos que são trabalha-
dos na co-gestão do espaço 
de exposição dos trabalhos e 
através dos debates propostos 
pelas rodas de conversa com 
temas relevantes à mulher.

“Ao longo desses meses de 
gestão, chegamos à conclusão 
de que hoje não conseguimos 
resolver todos os casos de 
desemprego da cidade ape-
nas com os postos formais de 
trabalho. Por isso, passamos 
a estimular ainda mais o em-
preendedorismo em todos os 
projetos que estamos desen-
volvendo no município, como 
o Muvi (Mobilidade Urbana 
Verde Integrada), que revitali-
za o principal corredor viário 
da cidade”, disse Douglas Ruas, 
secretário de Gestão Integrada 
e Projetos Especiais.

Até o momento, 
60.533 novas 
empresas foram 
abertas no 
estado do Rio de 
Janeiro em 2021
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Músicos do projeto Maquinho se apresentarão no Museu de Arte Contemporânea

DJs do Palácio ocuparão 
o MAC aos domingos 
O Módulo de Ação Comunitá-
ria, carinhosamente chama-
do de Maquinho, é um projeto 
social e cultural, situado no 
alto do Morro do Palácio, 
no Ingá. Inaugurado em de-
zembro de 2008, tem como 
objetivo promover projetos 
de arte-educação para aten-
der jovens, especialmente 
moradores da região. Neste 
domingo (5) e nos dois pró-
ximos (12 e 19 de dezembro), 
DJs moradores do morro e 
que integram esse projeto 
social realizarão uma oficina 
de DJs na ação “Do Maquinho 
ao MAC”, ocupando o museu 
com muita música e alegria. 

Segunda a produtora ge-
ral do evento, Mel Gomes, o 
objetivo principal é fortalecer 
uma conexão direta entre a 
arte produzida na periferia, 
especificamente no Morro 
do Palácio, e o Museu de Arte 
Contemporânea (MAC), prin-
cipal espaço público cultural 
e turístico da cidade. “Os mu-
seus e espaços públicos pre-
cisam ser uma realidade na 
rotina das galeras das comu-
nidades que produzem muita 
arte e cultura. O Maquinho se 
apresentando no MAC é levar 
a nossa identidade para esses 
espaços.” 

“Do Maquinho ao MAC” 
é a realização de uma série 
de apresentações de DJs mo-
radores do Morro do Palácio 
que participaram do projeto 
social “Oficina de DJs do Ma-
quinho”, desenvolvido pelo 
professor e DJ Jef Rodriguez.

Para Mel, “o projeto teve 
relevante impacto na vida 

dos jovens oficineiros, que 
através de um espaço públi-
co, o Maquinho, tiveram a 
oportunidade de aprender 
e se lançar em novas áreas 
da cultura. A ideia é oferecer 
incentivo, vivência e valo-
rização de participantes de 
projetos culturais de Niterói, 
em especial do Morro do 
Palácio, em espaços culturais 
como o MAC, garantindo uma 
troca de experiências e per-
tencimento à cidade através 
desses locais considerados 
“distantes” da realidade social 
dessas pessoas”, destacou. 

Para o secretário munici-
pal das Culturas, Leonardo 
Giordano, essa é uma ação 
fundamental para garantir o 
direito à cultura. 

“Os espaços precisam ser 

ocupados por toda a popu-
lação. O Maquinho tem um 
papel relevante na formação 
de jovens artistas, e é preciso 
que isso seja integrado na 
prática, em toda a cidade”. 

O evento ocorrerá  a partir 
deste domingo, das 13h às 
17h, na área externa do MAC. 
Durante a atividade,  um DJ 
convidado fará apresenta-
ções para o público. Todos os 
protocolos sanitários serão 
seguidos. É indispensável a 
apresentação do passaporte 
de vacinação para entrar no 
museu. A entrada é franca.

Segunda a 
produtora geral, 
Mel Gomes, o 
objetivo é fortalecer 
uma conexão entre 
periferia, e o MAC 

Divulgação

William DJ será uma das atrações do evento que acontece a partir deste domingo, das 13h às 17h, na área externa do MAC

Samba e educação 
na mesma toada
Foi lançado na última quin-
ta-feira (2), Dia Nacional do 
Samba, em evento no Solar 
do Jambeiro, o edital Samba 
e Educação. A iniciativa, 
que envolve várias áreas 
de governo, é dedicada ao 
incentivo de projetos sobre 
história africana e cultura 
afro-brasileira nas escolas 
municipais, como está pre-
visto nas leis 10.639/2003 
e 11.645/2008, através da 
mobilização da comunidade 
do samba da cidade, além do 
apoio aos projetos realiza-
dos pelas escolas.

Na ocasião, o vice-pre-
feito de Niterói, Paulo Ba-
gueira, afirmou que levar o 
samba e a cultura afro-brasi-
leira para as escolas da rede 
municipal de Niterói é um 
sonho que está se tornando 
realidade.

“Este edital é uma con-
quista e um avanço mui-
to grande. Mais uma vez 
Niterói sai na frente, em 
uma ação pioneira para unir 
samba e educação. A gente 

aposta muito nos resultados 
deste projeto. Agradeço às 
agremiações que vão par-
ticipar desta iniciativa tão 
importante para a cidade de 
Niterói”, destacou Bagueira.

O secretário de Educa-
ção de Niterói, Vinícius Wu, 
explicou que o projeto terá 
ações realizadas nas escolas 
ao longo do ano e promo-
verá seminários, cursos, 
oficinas e concursos visando 
uma educação antirracista. 
A iniciativa tem como intui-
to reconhecer a dimensão 
do samba como medida 
educativa e protagonista da 
construção da identidade 
coletiva brasileira, além de 
reconhecer aqueles que 
participam diretamente da 
produção do carnaval.

“Temos que valorizar os 
saberes das escolas de sam-
ba e vamos levar tudo isso 
para as escolas. Precisamos 
criar condições para que os 
educadores levem a cultura 
afro-brasileira para as esco-
las”, ressaltou.

Douglas Macedo/Divulgação

Lançamento do edital Samba e Educação aconteceu no Solar do Jambeiro
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Alergia ao ovo e vacina para febre amarela
Por Dra. Bianca Noleto Ayres Guimarães, a convite do professor Aderbal Sabrá e da professora Selma Sabrá

A febre amarela é uma doença 
causada por vírus e transmitida 
por mosquitos, muito grave e 
com alta taxa de mortalidade 
(entre 20 e 50%). No Brasil fo-
ram registrados grandes surtos 
de febre amarela silvestre no pe-
ríodo de 2014 a 2021 e a Região 
Sudeste foi atingida, causando 
preocupação visto ser uma 
área altamente populosa e com 
menor cobertura vacinal para 
esta doença.

A forma mais eficaz de pre-
venir a febre amarela é a vacina-
ção. Cerca de 90% das crianças 
e entre 95 e 97% dos adultos 
que são vacinados para a fe-
bre amarela ficam protegidos, 
principalmente para as formas 
graves e letais. 

Em 2019, o Programa Nacio-
nal de Imunizações do Minis-
tério da Saúde (PNI) ampliou 
a recomendação da vacinação 
da febre amarela para todo o 
território nacional, com uma 
dose ao longo da vida para os 
adultos e, para crianças meno-
res de 5 anos, um esquema com 
duas doses (primeira dose aos 9 
meses e reforço aos 4 anos)

Na composição da vacina 
para a febre amarela existe a 
proteína do ovo, o que muitas 
vezes impede ou dificulta a 
vacinação naquelas pessoas 
com alergia a ovo, pelo risco de 
reações alérgicas. Assim, existe 
a dúvida sobre vacinar ou não 
a pessoa que tem história de 
alergia a ovo. 

Não existe necessidade de 
uma criança comer ovo antes 
da vacinação para saber se vai 
ter alergia à vacina, principal-
mente naquelas sem história 
clínica compatível com alergia 
ou que estejam em introdução 
da alimentação complementar. 
Se a criança ou o adulto tem 
diagnóstico ou suspeita clínica 
de alergia ao ovo, o mesmo 
deverá ser preferencialmente 
encaminhado ao alergista para 
confirmar ou não a alergia e 
assim ficar tranquilo quanto à 
vacinação da febre amarela. O 
médico poderá realizar inves-

tigação de alergia solicitando 
testes alérgicos na pele ou ou-
tros exames mais específicos. 
Assim, os resultados destes 
exames associados à clínica do 
paciente poderão ser melhor 
interpretados pelo especialista 
que irá indicar ou não a vacina-
ção de uma forma mais segura.

Um aspecto importante a 
ser considerado é se o paciente 
refere não ter alergia quando 
come ovo cozido ou frito, mas 
não sabe se tolera o ovo cru. 
Como a vacina para febre ama-
rela não é aquecida em nenhum 
momento de seu processo de 
fabricação, mesmo o paciente 
que tolera o ovo cozido ou 
frito pode apresentar reação à 

vacina.
Pessoas que apresentam 

alguma alergia depois de tomar 
vacina ou têm história de alergia 
a algum componente vacinal 
podem procurar centros espe-
cializados em imunização. Em 
todo o Brasil existe os Centros 
de Referência para Imunobio-
lógicos Especiais, chamados 
CRIE. Nesses locais é possível 
receber orientações quanto à 
aplicação segura de vacinas de 
um modo geral e orientações 
adequadas para aplicação sob 
supervisão médica.

Conforme recomendação 
das Sociedades Brasileiras de 
Imunização e de Alergia e Imu-
nologia, pessoas com história 

de reações alérgicas leves ou 
moderadas ao ovo (quando 
apresenta apenas urticária, 
por exemplo), poderão receber 
a vacina febre amarela sob 
supervisão médica e deverão 
ficar em observação, no local 
da aplicação, por 30 minutos 
após a vacinação. No entanto, 
pessoas com história de reações 
alérgicas graves após a inges-
tão de ovo, têm inicialmente 
contraindicação para receber 
a vacina. Porém, dependendo 
da situação epidemiológica 
local e do risco de exposição à 
febre amarela, testes cutâneos 
alérgicos com a vacina da febre 
amarela poderão ser realizados 
no CRIE. Se o resultado do teste 

alérgico for negativo, pode-se 
administrar a vacina mas sob 
supervisão médica e com ob-
servação. Já no caso do teste ser 
positivo, o médico assistente 
deverá discutir com o alergista 
a necessidade da dessensibi-
lização, isto é, a aplicação da 
vacina em etapas, em ambiente 
que ofereça a possibilidade de 
manejo adequado em caso de 
possível reação grave como a 
anafilaxia após a vacina. 

Vacinas que apresentam 
proteína do ovo em quantidade 
desprezível na sua composição, 
tais como a tríplice viral (vacina 
contra sarampo, caxumba e ru-
béola) podem ser aplicadas nos 
pacientes alérgicos ao ovo, e a 

vacina da gripe (influenza), que 
também tem na sua composi-
ção baixa quantidade de pro-
teínas de ovo, pode ser adminis-
trada nas unidades básicas, sem 
precaução adicional desde que 
os casos de alergia ao ovo sejam 
considerados leve a moderada. 
Entretanto, naqueles casos de 
reação alérgica grave ao ovo, a 
aplicação da vacina influenza 
também deve ser realizada com 
assistência médica e observa-
ção em ambiente adequado 
como no CRIE.

No Rio de Janeiro, inde-
pendente do município de 
residência, a orientação para os 
alérgicos ao ovo que necessitem 
receber a vacina febre amarela, 
é ter um encaminhamento 
por profissional de saúde para 
agendamento de atendimento 
no CRIE. Para os menores de 
12 anos, os atendimentos são 
no CRIE localizado no Hospital 
Municipal Rocha Maia, ende-
reço: Rua General Severiano, 
nº 91, Botafogo, Rio de Janeiro/
RJ, telefone: (21) 2275-6531. E 
para os maiores de 12anos, os 
atendimentos são no CRIE loca-
lizado no Instituto Fiocruz,  na 
Av. Brasil, 4.365, Manguinhos, 
Rio de Janeiro, telefone: (21) 
3865-9124/3865-9125 e What-
sApp: (21) 96733-0579.

Diante do recente cená-
rio epidemiológico da pande-
mia Covid-19, temos que ser 
cautelosos ao contraindicar a 
vacinação contra a febre ama-
rela, uma doença com alta 
letalidade e para a qual não há 
tratamento específico. Mesmo 
nos alérgicos graves à proteína 
do ovo, a vacina febre amarela, 
quando aplicada em ambiente 
adequado e por profissionais 
especializados, é segura e não 
oferece maiores riscos.

Reprodução da internet

Na composição da vacina para a febre amarela existe a proteína do ovo, o que muitas vezes impede ou dificulta a vacinação naquelas pessoas com alergia a ovo

Por Dra. Bianca Noleto Ayres Guima-

rães, alergista pediátrica e mestranda 
do Curso de Mestrado Profissional em 
Saúde Materno Infantil da UFF. Orien-

tada pelo professor e médico pediatra  

Dr. Adauto Dutra Moraes Barbosa.
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Presidente 
revela 
esforço pela 
volta de Carli

O presidente 
do Botafo-
go,  Durce-
sio Mello, se 
mostrou um 
defensor e 

tanto do retorno de Joel 
Carli. O zagueiro argentino 
foi dispensado em 2020 e 
voltou este ano para ajudar 
o Glorioso a subir para a 
Série A.

O clube divulgou um 
trecho de bastidor do retor-
no de Carli. O mandatário 
cumprimenta o argentino 
e não esconde a admiração 
pelo atleta de 35 anos.

“Grande Carli. Bem-vin-
do de volta, cara! Fiz muito 
para você vir. Nós que agra-
decemos, sei que você é 
botafoguense. Saíram com 
ele no meio do ano pas-
sado, conseguimos trazer 
de volta. Se ele estivesse 
aqui, acho que tínhamos 
grande chance de não ter 
caído. Bem-vindo”, disse 
Durcesio.

Em 2020, Carli foi colo-
cado de lado e dispensa-
do pelo Botafogo. Ele não 
participou da queda para a 
segunda divisão. Este ano, 
o zagueiro voltou ao clube.

Vasco - Na última se-
mana o Vasco anunciou 
oficialmente a saída de 
Andrey de São Januário. O 
volante tinha contrato até 
o próximo dia 31, mas não 
renovou com o clube.

Além de Andrey, o Vas-
co também anunciou que 
não renovará os contra-
tos do volante Michel e 
dos zagueiros Ernando e  
Walber.

Rainha é a grande atração de evento neste domingo no Caminho Niemeyer 

Marta fica ‘mano a mano’ 
com súditos de Niterói
Os súditos niteroienses de 
Marta terão uma oportu-
nidade de saudar a rainha 
neste domingo. A craque 
da Seleção Brasileira será 
a principal atração da 7ª 
edição do Mano a Mano, 
que acontece no Caminho 
Niemeyer, a partir das 8h (de 
Brasília).

Marta, acompanhada das 
craques Cris e Debinha, 
participarão do torneio que 
lembra o lendário golzinho 
de rua, contará com três ti-
mes: “Igualdade”, “Respeito” 
e “Visibilidade” e cada um 
contará com quatro joga-
doras (três titulares e uma 
reserva).

As equipes jogarão entre 
si partidas de sete minutos 
de duração, e os dois melho-
res chegam à grande final, 
que terá dez minutos.

“Quanto mais a gente 
conseguir atrair atletas con-
sagradas no cenário interna-
cional, mais fácil será para 
popularizar o

futebol feminino, que 
durante muito tempo não 
recebeu o devido tratamento 
que merecia”, disse Bernardo 
Fonseca, CEO da X3M, uma 
das criadoras do projeto ao 
lado da Dream Factory.

Para Fernanda Cozac, 
diretora de Marketing da 
Dream Factory, o principal 
objetivo da ação é contribuir 
para o fortalecimento do 
futebol feminino. “É muito 
mais do que uma competi-
ção de futebol

com grandes nomes. O 
evento tem como grande 
desafio fazer com que todos 
estejam ainda mais engaja-

dos na construção de uma 
sociedade cada vez mais 
justa e igualitária para todas 
as mulheres, em todos os 
setores. Essa é a voz que que-
remos dar para essa edição”, 
diz Cozac.

O Mano a Mano é basea-

do na disputa entre atletas 
de alta performance, em um 
local inusitado montado es-
pecialmente para o projeto. 
A primeira edição do projeto, 
em 2013, trouxe Usain Bolt 
para uma prova de atletismo. 
O jamaicano retornou nas 
duas edições seguintes, em 
2014 e 2015.

Em 2016 e 2017, o desafio 
contou com o velocista nor-
te-americano Justin Gatlin, 
em 2018, a competição foi 
nas águas da Lagoa Rodrigo 
de Freitas, com o duelo entre 
Isaquias Queiroz e o alemão 
Sebastian Brendel na canoa-
gem.

Sam Robles / CBF

Marta e outras atletas da Seleção estarão na 7ª edição do Mano a Mano

Nomes como 
Usain Bolt e 
Justin Gatlin já 
participaram do 
evento que chega 
a sua 7ª edição

Fluminense visita o 
Bahia em Salvador

Janeth receberá 
homenagem do COB

Bahia e Flumi-
nense entram 
em campo nes-
te domingo, na 
Fonte Nova, 
pelo Campeo-

nato Brasileiro. As duas equi-
pes vão em busca da vitória 
para alcançarem seus objeti-
vos na Série A.

O Bahia está na zona de 
rebaixamento. Os donos da 
casa precisam dos três pon-
tos, pois podem ser rebaixa-
dos nesta rodada em caso de 
derrota.

Por isso, o técnico Guto 
Ferreira afirmou que o Bahia 
vai atuar de forma ofensiva 
nesta reta final de campeo-
nato.

“Se o campeonato aca-
basse hoje, o Bahia estava 
rebaixado. O Bahia não tem 
mais nada para perder. Os 
dois jogos quem faltam, o 

Janeth Arcain, ala-arma-
dora da principal geração 
do basquete feminino do 
Brasil, que conquistou duas 
medalhas olímpicas, além 
do título mundial em 1994, 
receberá o Troféu Adhemar 
Ferreira da Silva.

O prêmio tem como ob-
jetivo homenagear atletas e 
ex-atletas que representem 
os valores que marcaram 
a carreira e a vida do bi-
campeão olímpico no salto 
triplo como ética, eficiência 
técnica e física, esportivi-
dade, respeito ao próximo, 
companheirismo e espírito 

Bahia tem que jogar para ga-
nhar. É seguir firme e forte. É 
o tipo daquela coisa: os fracos 
se entregam, jogam a toalha. 
Os fortes seguem no barco 
até o fim, buscando salvar e 
se salvar. E é isso que vamos 
fazer” disse.

Para esta partida, o Bahia 
não terá os meias Mugni e 
Daniel, suspensos. Com isso, 
Edson é o favorito a ser titular.

Do outro lado, o Flumi-
nense tenta voltar a disputar 
a Libertadores. Os cariocas 
estão na sétima posição e 
precisam da vitória para se-
guirem com seu objetivo.

O técnico Marcão vai po-
der contar com o atacante 
Fred, absolvido em julga-
mento no STJD. O Flumi-
nense não terá David Braz, 
suspenso. Já sem Marcão, 
Luccas Claro deve ser seu 
substituto.

coletivo.
O nome do troféu faz 

alusão a Adhemar Ferreira 
da Silva, bicampeão olím-
pico do salto triplo. Janeth 
receberá a homenagem das 
mãos da filha de Adhemar, 
Adyel Silva, no Prêmio Brasil 
Olímpico, em evento organi-
zado pelo COB, na próxima 
terça, em Aracaju (SE).

“Fiquei muito emociona-
da quando recebi a notícia. É 
uma representação de todo 
o trabalho que a gente fez 
para o esporte brasileiro, 
passando de mãos em mãos. 
disse Janeth.


