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Niterói vai aplicar dose de 
reforço nos adolescentes

Ação terá início nesta segunda-feira e tem como alvo os jovens de 12 a 17 anos com comorbidades

IMUNIZAÇÃO AVANÇA NA CIDADE

Divulgação / Prefeitura de Niterói

A Moeda Social Arariboia, pro-
grama de transferência de renda 
permanente da Prefeitura de Ni-
terói, já movimentou R$ 5,5 mi-
lhões na cidade. A Moeda Social 
Arariboia beneficia milhares de 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade social, além dos 6,2 mil 
comerciantes cadastrados que 
estão aptos a receber na moeda 
que tem como objetivo também 
aquecer o comércio da cidade. 
A segunda recarga aconteceu 
no último dia 12. A Moeda So-
cial Arariboia é um programa de 
transferência de renda perma-
nente que vai injetar aproxima-
damente R$ 70 milhões por ano 
na economia da cidade.
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Retomada 
que passa por 
‘Arariboia’

SG investe 
nas futuras 
gerações
O município de São Gonçalo tem  
tradição ser celeiro de talentos 
de atletas de handebol e o lega-
do dessa história na modalidade 
tem tudo para ter continuida-
de vitoriosa. Isso porque novas 
turmas de handebol estão sen-
do formadas através do projeto 
São Gonçalo em Movimento, da 
Fundação de Artes, Lazer e Es-
portes (Faesg). 
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 Renan Otto/Divulgação

Projeto São Gonçalo em Movimento investe na formação de jovens atletas de handebol

ESPORTES

Fla busca o tri 
da Supercopa 
do Brasil
Campeão em 2020 e 2021, Rubro-
Negro tenta contra o Atlético-MG, 
em Cuiabá, trazer novamente o 
troféu para o Rio de Janeiro.

Gabigol é a aposta do Fla para, neste domingo, conquistar o primeiro título de 2022

Em boa fase, 
Vasco enfrenta 
o Audax Rio

PÁG. 8

O tom é de 
despedida 
no Riachuelo
O musical “A Cor Púrpura”, 
premiada versão brasilei-
ra de Artur Xexéo, se des-
pede, neste domingo, do 
palco do Teatro Riachuelo, 
Centro do Rio. A apresen-
tação acontece às 18h.

PÁG. 8

CULTURA

Cynthia Salles/Divulgação

Espetáculo, com 17 atores em cena, 
é dirigido por Tadeu Aguiar

Usina renovável em Iguaba Grande
Parque de energia na Região dos Lagos será implantado pela Universidade Federal Fluminense
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Domingo de 
yoga gratuita 
no Centro

CIDADES\PÁG. 3

Marcelo Cortes / Flamengo

Gastrite: doença 
comum com 
avanço da idade

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

Cerca de 6,2 mil comerciantes cadastrados estão aptos a receber na moeda, que tem como objetivo também aquecer o comércio da cidade

OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Obras no Centro 
atrairão novos 
investimentos

PÁG. 4

SG cria espaço 
para orientar 
pais de autistas
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CARTA DO LEITOR

Supercopa do Brasil
Flamengo x Galo vai ser um show à parte. Acho que é a 
disputa que de fato abre o ano de 2022 no futebol. Nada 
melhor do que juntar dois dos melhores times do Brasil 
para o brigarem pelo título. Mas meu palpite é que vai 
dar Galo.
Renan Vieira

Atenção redobrada em Niterói
Esse período de chuvas está castigando diversas cidades 
do Estado do Rio e em Niterói não é diferente. Cada chuva 
mais forte faz com que seja importante que as pessoas na 
rua redobrem a atenção. Pedestres, motoristas, ciclistas, 
todos eles correm grande risco por conta do alagamento 
fácil das ruas.
Arthur Mendes
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Usina fotovoltaica terá o investimento de R$ 10 milhões, através da Faperj

POR JEFFERSON LEMOS

Concessão 
conjunta
A Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan) 
informou nesta semana que 
considera positiva a realização 
da concessão conjunta dos 
terminais aeroportuários da 
cidade do Rio de Janeiro, já que 
os dois constituem um sistema 
multiaeroportos, atendendo a 
uma mesma região - a Região 
Metropolitana. “A operação 
coordenada entre o Galeão/
Tom Jobim e o Santos Dumont 
está em consonância com o que 
a federação vem propondo nos 
últimos anos ao governo federal 
e defende na nota técnica ‘Sis-
tema Multiaeroportos do Rio de 
Janeiro’, produzida em 2021’”, 
diz trecho de nota divulgada. 
A entidade alerta, no entanto, 
para a necessidade da celeri-
dade no processo de concessão 
dos dois terminais; e, durante 
o período de estruturação do 
novo edital, a necessidade de 
implementação de medidas 
para reequilibrar a conectivida-
de do aeroporto internacional. 
A competição desenfreada 
entre os dois terminais cario-
cas ocasiona perdas profundas 
para a economia fluminense, 
em especial para o transporte 
de cargas.

Deputada assume na Alerj

A deputada Paula Tringuelê 
(SDD) assumiu seu mandato 
na Alerj nesta semana. Tercei-
ra suplente do Solidariedade, 
a parlamentar já atuou como 
secretária municipal de Assis-
tência Social de Guapimirim, 
na Baixada Fluminense. Com 
o afastamento de Vandro 
Família (SDD), o deputado 
Coronel Jairo (SDD) assu-

Julia Passos/Alerj

miu o cargo definitivamente. 
Ele ocupava, até então, a 
vaga de suplente de Rodrigo 
Bacellar, que deixou a Alerj 
para assumir a Secretaria de 
Estado de Governo. A vaga 
de Bacellar, então, caberia a 
Paulo Bagueira (SDD), que 
renunciou ao mandato de 
deputado para permanecer 
como vice-prefeito de Niterói.

Capacitação 
feminina
O Instituto CCR, em parceria 
com a Empreende Aí, irá ca-
pacitar 200 mulheres por meio 
do programa Despertando a 
Empreendedora. O objetivo é 
apoiar mulheres que querem 
abrir seu próprio negócio em 
territórios populares, comu-
nidades e favelas do Brasil. A 
inscrição poderá ser feita até 
21 de março, no site

https://empreendeai.com.
br/institutoccr-empreende-
doras/. O curso contará com 
aulas online e ao vivo, em 
linguagem descomplicada e 
pegada mão na massa. Doze 
empreendimentos seleciona-
dos receberão um prêmio em 
dinheiro no valor de R$ 1 mil. 

Urgência para 
entrar na pauta

Resende lidera em 
número de raios

O Senado Federal poderá vo-
tar com urgência um projeto 
de lei em benefício de milha-
res de mulheres portadoras de 
endometriose. Autora do PL 
414/2020, a deputada federal 
Daniela do Waguinho (MDB-
-RJ) enviou ofício ao presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD- MG), pedindo 
celeridade para o plenário da 
Casa analisar a proposta.

O projeto de lei institui 
o dia 13 de março como Dia 
Nacional de Luta contra a 
Endometriose e a Semana 
Nacional de Educação Pre-
ventiva e de Enfrentamento à 
Endometriose, a ser realizada 
anualmente na semana que 
inclui o dia 13 de março. O 
objetivo é proteger a saúde 
de mulheres que sofrem com 
essa doença.

Aprovada por unanimida-
de na Câmara dos Deputados 
em 19 de fevereiro de 2019, 
e em outubro passado na 
Comissão de Educação do 
Senado, a proposta precisa ser 
votada em plenário, antes de 
ir a sanção presidencial. 

A Enel Distribuição Rio con-
tabilizou, por meio do seu 
Sistema de Monitoramento 
e Alerta, 28.988 raios nuvem-
-solo (aqueles que atingem o 
chão) em toda a sua área de 
concessão no mês de janeiro. 
Os municípios mais atingidos 
foram Resende, com 2.497 
raios, Cachoeiras de Macacu 
(1.740), Silva Jardim (1.656), 
Teresópolis (1.525) e Duque 
de Caxias (1.292).  Os raios que 
atingiram a área de concessão 
da Enel Distribuição Rio tam-
bém tiveram um aumento de 
18%, em relação ao mesmo 
período do ano passado. Em 
2021, Sistema de Monitora-
mento e Alerta registrou um 
total de 128.502 incidências de 
raios nuvem-solo na área de 
concessão da Enel Rio.

Vistoria nas lagoas de Saquarema

Técnicos da Comissão de 
Defesa do Meio Ambiente 
da Alerj irão aos municípios 
de Saquarema e Araruama 
na quarta (23) e quinta-fei-
ra (24), para fiscalizar as 
obras dos sistemas laguna-
res da região. A decisão foi 
anunciada nesta semana 
pelo presidente do cole-
giado, deputado Gustavo 
Schmidt (PSL), durante 

Divulgação

audiência pública para 
discutir o desassoreamento 
e a revitalização das lagoas.

“Convidamos as pre-
feituras, o Instituto Esta-
dual do Ambiente (Inea) 
e a concessionária Águas 
de Juturnaíba, para ava-
liarem o funcionamento 
das estações de tratamen-
to de esgoto”, informou o  
deputado. 

Panorama RJPanorama RJ

Em Niterói, o verde na saída 
do Túnel Charitas-Cafubá 
poderá dar lugar ao concreto. 
Segundo o vereador Daniel 
Marques, a Prefeitura apre-
sentou um Projeto de Lei 
Urbanística que permite a 
destruição da floresta para a 
construção de um condomí-
nio e prédios. O local é colado 
à Montanha da Viração que 
faz parte no Parnit (unidade 
de conservação de proteção 
integral). Ele alerta que os 
prejuízos ambientais podem 

ser enormes caso essa Lei 
seja aprovada da maneira 
que foi apresentada. “A região 
é ecologicamente riquíssi-
ma, a Prefeitura de Niterói 
deveria proteger a área, e 
não dar uma carta branca 
para construção de prédios 
e casas”, dispara o vereador. 
Segundo ele, o projeto conta 
ainda com outras aberrações, 
como a permissão da cons-
trução de prédios dentro de 
Camboinhas e 15 andares na 
área da pedreira em Charitas.

‘Verde ameaçado pelo concreto’
Divulgação

O escultor francês Jean-
-Marc Laroche costuma 
passear de bicicleta na 
maior tranquilidade com 
um esqueleto enganchado 
em sua cintura. Na verda-
de, trata-se de uma obra de 
arte, que ele criou em 2015 
e batizou como “A pas-
sageira”, responsável por 

atrair a atenção por onde 
passa. Durante todo o ve-
rão carioca, ele poderá ser 
visto pedalando pelos mais 
diversos pontos da cidade. 
Para saber por onde ele vai 
passear com sua ilustre 
carona, é só ficar ligado no 
perfil dele no Instagram: @
jmlarochesculpteur.

A passageira inusitada
Divulgação

UFF vai implantar parque de 
energia em Iguaba Grande
Na Universidade Federal Flu-
minense (UFF), a pesquisa 
sobre a geração de energias 
sustentáveis ganhou desta-
que. Através de uma parceria 
com a Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
do Rio de Janeiro (SECTI/
RJ), a UFF se prepara para a 
implantação de um grande 
parque de energia renová-
vel que abrigará uma usina 
fotovoltaica, além de um 
centro de pesquisas sobre o 
tema. A usina será instalada 
no Núcleo Experimental de 
Iguaba Grande (NEIG/UFF), 
vinculado à Faculdade de 
Veterinária da Universidade 
e situado em Iguaba Grande, 
na Região dos Lagos. 

O projeto conta com o 
apoio de pesquisadores de 
diversas áreas, entre eles 
professores dos departamen-
tos de Engenharia Elétrica, 
Telecomunicações e Civil da 
UFF. Paralelamente, a rede 
de pesquisa tem interação 
com grupos da PUC-Rio, da 
Universidade de São Paulo 
(USP), da Universidade Fede-
ral do Pará (UFPA), além da 
parceria internacional com 
a Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM), da Espanha. 

O reitor da UFF, profes-
sor Antonio Claudio Lucas 
da Nóbrega, destaca que a 
Usina Fotovoltaica de Iguaba 
é um projeto de grande im-
pacto científico, tecnológi-
co, econômico, ambiental 
e social, cujo investimento 
inicial é de R$ 10 milhões 
através da Faperj. “Apre-
sentamos a proposta para o 
secretário da SECTI/RJ, que 
aceitou com entusiasmo a 
parceria, compreendendo 
a abrangência do projeto. 
Nossa gestão tem estreitado 

a relação institucional com a 
secretaria articulando coope-
rações que contribuam para 
o desenvolvimento social e 
econômico do estado do Rio 
de Janeiro através de projetos 
científicos e tecnológicos 
ambientalmente responsá-
veis”, disse.

O professor Fábio Passos, 
vice-reitor da UFF, explicou 
que a vantagem da energia 
solar é ela ser uma fonte 
renovável, e a sua conversão 
por meio dos painéis fotovol-
taicos possuir baixo impacto 

ambiental, quando compa-
rada com outras fontes tam-
bém renováveis, como a eóli-
ca e a hidráulica. Além disso, 
as placas solares podem ser 
instaladas próximas a cen-
tros urbanos, contribuindo 
para a descentralização da 
geração de energia elétrica, o 
que reduz os custos de trans-
missão e distribuição.

“O projeto prevê a cons-
trução da usina com uma 
produção inédita de energia 
renovável na região. Envolve 
a preparação do terreno e o 
licenciamento da obra, além 
da instalação de placas fo-
tovoltaicas correspondentes 
a uma usina de um e meio 
megawatts na primeira fase 
de implantação, e projetadas 
para até cinco megawatts na 
segunda fase. Será criado 
também um laboratório de 
inovação aberto para estudos 
e pesquisas relacionadas a 
este tipo de geração de ener-
gia. Dessa forma, a usina 
contará com diferentes tec-
nologias de sistemas, permi-
tindo a comparação de cada 
tipo em relação à eficiência 
na geração e aos respectivos 
custos de operação e manu-
tenção”, detalhou Fábio.

Além da usina renovável, será criado um centro de pesquisa sobre o tema
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Em 20 dias, benefício coloca R$ 5,5 milhões circulando em Niterói. Região com maior uso é a Zona Norte

Moeda Arariboia: auxílio que 
fortalece a economia da cidade

Niterói teve R$ 5,5 milhões in-
jetados na economia em me-
nos de 20 dias de circulação 
da Moeda Social Arariboia. A 
informação foi confirmada 
pela prefeitura, que criou o 
programa como uma forma 
permanente de auxílio social 
para a população classificada 
em níveis de pobreza e extre-
ma pobreza.

Até então, mais de 6.200 
comerciantes estão aptos 
a receber o pagamento na 
moeda social que tem como 
objetivo também aquecer 
o comércio da cidade. A se-
gunda recarga aconteceu 
no último dia 12.

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, ressaltou que o benefí-
cio é permanente e vai movi-
mentar a economia.

“A Moeda Arariboia é uma 
iniciativa muito completa, 
porque é permanente, apoia 
as famílias em maior vulne-
rabilidade, impulsiona ne-
gócios e, consequentemente, 
gera emprego. Os dados mos-
tram que ela já vem cumprin-
do seu objetivo nas primeiras 
semanas: ser uma moeda 
que circula dentro da cidade 
para aquecer e movimentar 
a economia principalmente 
nas comunidades de Niterói. 
O futuro pós-pandemia pre-
cisa ser mais inclusivo. Va-
mos seguir trabalhando para 
transformar a vida daqueles 
que mais precisam, com sus-
tentabilidade e justiça social”.

O secretário de Assistência 
Social e Economia Solidária, 
Elton Teixeira, responsável 
pela gestão do programa, 
reforça o papel da moeda 
social nesse momento pós-
-pandêmico.

“A moeda social não é 

apenas um programa de 
transferência de renda, mas 
nasceu com a perspectiva 
de mudar a lógica de comér-
cio na cidade dando vida 
a economia solidária nos 

bairros e não apenas nos 
grandes empreendimentos. 
Em menos de um mês, per-
cebemos que as pessoas já 
estão familiarizadas com a 
moeda. Esta é uma política 

pública inclusiva e que vai 
ajudar Niterói na retomada 
de sua economia”, explicou  
Elton.

A Moeda Social Arariboia é 
um programa de transferên-

 Divulgação / Prefeitura de Niterói

Os niteroienses contemplados já começaram a utilizar a moeda social nos estabelecimentos da cidade.  Mais de 6.200 comerciantes estão aptos a receber o pagamento na moeda social 

Mateus Falcão
mateus.falcao@ofluminense.com.br

Domingo com aula 
de yoga gratuita
A Prefeitura de Niterói vai 
iniciar neste domingo (20), 
o projeto Mulher em Mo-
vimento. Nesta primeira 
edição está programada 
uma aula gratuita de yoga e 
meditação no pátio do Cami-
nho Niemeyer, no Centro, às 
9h. A ação, coordenada pela 
Coordenadoria de Políticas 
e Direitos das Mulheres (Co-
dim), é uma proposta do eixo 
Saúde, Maternar e Bem-estar 
que tem por objetivo pro-
mover atividades de corpo 
e movimento em diferentes 
pontos turísticos da cidade. 
A ideia é que o projeto acon-
teça de forma bimestral.

“O Projeto Mulher em 
Movimento tem como obje-
tivo promover e incentivar 
diferentes atividades de cor-
po, mente e movimento para 
as mulheres, tendo como 
pano de fundo os belos pon-
tos turísticos da nossa cida-
de. A carga da dupla e tripla 
jornada de trabalho impõe 
à mulher um esgotamento 
físico e mental e acabamos 

esquecendo de reservar um 
tempo para nós mesmas. A 
intenção é dar uma pausa, 
ter um momento de cone-
xão e autocuidado”, explica 
a secretária de Políticas e 
Direitos das Mulheres, Fer-
nanda Sixel.

Fernanda conta que a 
aula de yoga e meditação 
foi escolhida com o objetivo 
de ensinar as mulheres a se 
conectarem com a sua res-
piração e se tornarem “um” 
com elas mesmas, conhecer 
e aceitar seus limites mentais 
e corporais, ter uma maior 
consciência sobre seus cor-
pos, começar a compreender 
suas emoções e canalizá-las 
melhor.

“A lista de benefícios da 
prática de exercícios físicos é 
extensa e realizar atividades 
corporais ao ar livre é ainda 
mais prazeroso, além de ser 
uma alternativa para manter 
hábitos saudáveis durante 
toda a vida, sobretudo nes-
te contexto de pandemia”, 
disse.

Gran Prix 
Brasil de 
vela será em 
Mangaratiba
Este ano o mar de Manga-
ratiba será palco de uma 
competição de vela oceâ-
nica internacional, o Gran 
Prix Brasil. Para alinhar os 
detalhes do evento, que 
vai reunir velejadores de 
alta performance de todo 
o mundo, a Prefeitura de 
Mangaratiba recebeu na 
representantes da Marina 
Clube de Angra dos Reis, 
uma das organizadoras da 
competição.

O evento já percorreu 
países, como o Japão. Man-
garatiba foi escolhida para 
sediar a etapa que está 
prevista para acontecer no 
primeiro distrito. A com-
petição será da classe J70, 
a modalidade de vela que 
mais cresce no mundo.

O chefe de Gabinete, 
Márcio Ferreira e o subse-
cretário de Esporte e Lazer, 
Cláudio Passos participa-
ram do encontro.

A Eulália da Silveira Bragança é a sétima unidade municipal recuperada

Escola reformada é entregue 
no Jacaré, Região Oceânica

A Secretaria Municipal de 
Educação e a Fundação Mu-
nicipal de Educação de Ni-
terói entregaram mais uma 
unidade escolar reformada. 
A Escola Municipal Eulália da 
Silveira Bragança, no Jacaré, é 
a sétima unidade da rede mu-
nicipal a ser recuperada desde 
o ano passado. Ao todo, cerca 
de 85 escolas já passaram por 
obras visando a adequação e a 
modernização da infraestru-
tura da rede.

A escola passou por obras 
no ambiente interno e exter-
no, como salas, laboratório de 
informática, pátio, banheiros, 
refeitório, cozinha e telhado. 
As paredes ganharam pasti-
lhas, os pisos foram trocados 
e a unidade passou por ade-
quação de acessibilidade. 
Além disso, foram instaladas 
mesas e cadeiras de concreto 
e bicicletário, assim como 
cobertura do pátio para dias 
de chuva. A quadra está nova.

“Essa escola passou por 
uma reforma estrutural e hoje 
está completamente diferente 
da que existia no ano passado. 
Nós queremos continuar esse 
trabalho de qualificação e de 
expansão da rede municipal. 
O prefeito Axel Grael acabou 

de anunciar um pacote de 
investimentos na área da 
educação, são mais de 147 
milhões para infraestrutura 
da rede e na construção de 
novas escolas”, ressaltou o 
secretário de Educação, Vini-
cius Wu.

 Divulgação

Ao todo, cerca de 85 escolas já passaram por obras visando a adequação

Programa é uma iniciativa municipal para retomada econômica
O programa é uma inicia-

tiva da Prefeitura de Niterói 
para a retomada econômica 
da cidade. Serão contempla-
das aproximadamente 27 mil 
famílias inscritas no Cadastro 
Único, dentro da faixa de 
renda estabelecida pelo pro-
grama. Com esse investimen-
to, ganham as famílias que 
precisam de ajuda financeira 
e também os comerciantes 

cadastrados. A ideia é que a 
Arariboia seja usada como 
moeda local circulante, para 
aquecer e movimentar a eco-
nomia nas comunidades. O 
benefício oferece um valor 
mensal que pode chegar a R$ 
540 para famílias composta 
por seis integrantes.

O novo benefício faz parte 
do Programa Municipal de 
Economia Solidária, Com-

bate à Pobreza e Desenvol-
vimento Econômico e Social 
de Niterói, instituído pela 
Lei Nº 3621, que tem como 
objetivos principais comba-
ter as desigualdades sociais, 
fomentar o desenvolvimen-
to econômico e social das 
comunidades e estabelecer 
meios para atingir a erradi-
cação da pobreza e a geração 
de emprego e renda para as 

camadas mais carentes do 
município, complementan-
do a Política Municipal de 
Economia Popular Solidária. 
As famílias contempladas no 
programa foram selecionadas 
através do recorte de renda, 
na faixa de pobreza e extrema 
pobreza, conforme as regras 
do Programa Bolsa Família, 
do Governo Federal.

O investimento feito pela 

Prefeitura no programa tam-
bém foca na geração de ren-
da por meio da economia 
solidária, fomentando o co-
mércio local comunitário em 
segmentos de alimentação, 
beleza, vestuário, mercearia, 
obras, transporte e outros. 
Uma das possibilidades na 
ampliação da renda dessas 
famílias que vão receber o 
benefício é, caso elas tenham 

algum serviço para oferecer, 
esse valor pago seja agregado 
à renda dela através do cartão 
que vai movimentar uma 
conta digital que dá direito 
à pessoa receber por seu tra-
balho na moeda também. Por 
exemplo, as vendas de bolos, 
doces, serviços de manicure 
e cabeleireiro poderão ser 
pagos e recebidos em Arari-
boia.

cia de renda permanente que 
vai injetar aproximadamente 
R$ 70 milhões por ano na eco-
nomia da cidade. Em 18 dias, 
2.100 comércios já receberam 
alguma transação em Arari-

boia. A Zona Norte é a região 
de maior concentração do 
uso da moeda social, usada 
em sua maior parte nas com-
pras de produtos alimentícios 
e farmácias.
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Obras no Centro atrairão investimentos 

Richard Sonsol*

Os investimentos na revitaliza-
ção do Centro de Niterói, recém 

anunciados pela prefeitura, além 
da valorização, têm importância 
simbólica para os moradores 
não só da região como de toda 
a cidade. Não se trata apenas de 
embelezar as áreas definidas no 
projeto, mas de resgatar a história 
e função agregadora do espaço.  
A previsão é aplicar em torno 
de R$ 400 milhões em obras de 
recuperação, requalificando e 
modernizando a região central 
até 2024.

As intervenções vão aumentar 
o conforto e qualidade de vida 
para os moradores e atrair novos 
residentes, além de devolver ao 
Centro um espaço de encontro, 
garantindo a qualidade do am-
biente para receber diversos pú-
blicos ao longo do dia. Trata-se de 
um presente para a cidade como 
um todo, pelo aniversário de 450 

anos de sua fundação, em 2023.

A iniciativa da prefeitura 
vai privilegiar o paisagis-
mo, os espaços públicos, 
o lazer, reordenar 
o trânsito, criar 
novas áreas úteis 
e valorizar o patri-
mônio histórico, 
cultural e turísti-
co. Como não po-
deria deixar de ser, 
as intervenções 
vão atrair novos 
investimentos pri-
vados, como co-
mércio e serviços, 
com geração de 
novos empregos na região. 

O setor imobiliário tam-
bém não ficará indiferente. 
Afinal, as áreas centrais contam 

com infraestrutura já instalada 
e sua localização no espaço 

urbano é privilegiada, com 
transporte coletivo e possi-
bilidade de uso de bicicleta 

ou mesmo de andar 
a pé para resolver as 
questões do dia a dia.

O projeto de requa-
lificação inclui um 
corredor verde na 
Avenida Amaral Pei-
xoto e a reurbaniza-
ção da Rua da Con-
ceição e da Avenida 
Rio Branco, para ci-
tar alguns exemplos, 
mas vai além da área 

urbanística e traz para a 
região central do município 
um complexo esportivo de 
padrão internacional, que 

resultará da transformação da 

Concha Acústica.

Para quem procura um imóvel 
na cidade, é importante fazer 
contato com um dos associados 
da ADEMI-Niterói para realizar 
uma compra com segurança, 
personalizada e com bom atendi-
mento, desde a escolha do imóvel 
desejado até a assinatura final do 
contrato de aquisição do bem.

Trata-se de um 
presente para 

a cidade como 
um todo, pelo 
aniversário de 

450 anos de 
sua fundação, 

em 2023

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói

Divulgação

Lâmpadas antigas estão sendo substituídas por iluminação de LED, mais eficiente e econômica

Mais luz para viadutos de SG
Trafegar por vias com via-
dutos em São Gonçalo está 
ficando mais seguro. A Pre-
feitura, através da Subse-
cretaria de Iluminação Pú-
blica, vem modernizando a 
iluminação pelo município, 
gradativamente substituin-
do lâmpadas antigas e de 
baixa eficiência energética, 
por lâmpadas de LED, que 
além de apresentar melho-
res resultados, geram mais 
economia no consumo de 
energia elétrica, uma deter-
minação do prefeito Capitão  
Nelson.

A instalação de lâmpadas 
de LED no viaduto do Paiva, 
uma das principais vias de 
ligação da BR-101 a bairros 
com Porto Velho, Neves e Vila 
Lage, já trouxe mais seguran-

ça para o local.
O viaduto, localizado 

na Avenida Paiva, recebeu 
25 lâmpadas de LED, com 
iluminação mais eficiente, 
proporcionando melhor visi-
bilidade aos motoristas que 
trafegam durante a noite por 
esse trecho da avenida.

“ Além da modernização, 
é preciso destacar que todos 
os viadutos do município es-
tavam com iluminação defi-
ciente. A atual administração 
assumiu o município com 17 
mil pontos de iluminação 
apagados, já resolvemos 
10 mil deles, mas ainda há 
muito trabalho a ser feito, 
pois restam 7 mil pontos que 
precisam de trocas de lâm-
padas”, destacou o subsecre-
tário de Iluminação Pública, 

Ricardo Pericar.
Outros viadutos da ci-

dade já contam com lâm-
padas LED, em Alcântara,  
Gradim, Santa Luzia e Co-
lubandê.

Melhorias em Vista Alegre 
- As intervenções que vão le-
var drenagem, pavimentação 
e urbanização para 1,2 quilô-
metros da Rua Cidade de Lis-
boa, em Vista Alegre, seguem 
a todo vapor. A via que liga o 
bairro a Monjolos, Pacheco, 
Barracão e Santa Isabel, está 
sendo contemplada com os 
serviços, assim como outras 
ruas do município, graças 
a uma parceria entre a Pre-
feitura de São Gonçalo e o 
Governo do Estado do Rio 
de Janeiro.

Divulgação / Prefeitura de São Gonçalo

Nada menos que 25 lâmpadas foram instaladas para iluminar a região que tem grande movimentação de veículos

Acervo 
de Niterói 
ganha sala 
de exibição
Os selos Niterói Discos e 
Niterói Livros, da Prefei-
tura de Niterói, por meio 
da Secretaria Municipal 
das Culturas e da Fun-
dação de Arte de Niterói, 
contam agora com um 
espaço para exibição e 
disponibilização do seu 
acervo para a população 
do município. Foi inaugu-
rada, na sexta-feira (18), a 
Sala dos Selos, na Biblio-
teca Parque de Niterói, 
no Centro, e que dará aos 
cidadãos a oportunida-
de de conhecer as obras 
produzidas por artistas da 
cidade ou que falam sobre 
Niterói em seus trabalhos.

“Fico muito feliz por 
participar da entrega des-
se espaço, que se torna-
rá referência na cidade. 
Iniciativas que possam 
facilitar o acesso do ci-
dadão de Niterói ao que 
produzimos são muito 
importantes”, afirmou o 
prefeito de Niterói, Axel 
Grael, que participou da 
inauguração da sala.

O objetivo é oferecer 
à população um espaço 
para visitação e pesquisa. 
A Niterói Discos acumula 
quase 200 álbuns lança-
dos em LP e CD, nesses 
30 anos de existência (o 
selo foi lançado em 1991 
e comemorou 30 anos em 
2021), e a Niterói Livros 
tem 62 títulos publicados 
desde 1993, quando foi 
fundada.

Migrantes e refugiados: 
mutirão de serviços
A Prefeitura de Niterói vai 
realizar, no dia 24, um mutirão 
de serviços para migrantes 
e refugiados que residem na 
cidade. A atividade será reali-
zada pela Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos em 
parceria com a Onu Migração, 
das 14h às 17h, no Caminho 
Niemeyer. Durante a tarde, 
serão ofertados serviços de 
apoio jurídico, psicológico e 
assistencial. Por conta da pan-
demia, é necessário agendar o 
atendimento pelo Whatsapp 
da Cidadania ((21) 96992-
9577).

O secretário de Direitos 
Humanos, Raphael Costa, 
destaca a necessidade de tirar 
essa população da invisibili-
dade em que vivem.

“Os refugiados e migrantes 
vivem, muitas vezes, margina-
lizados e invisibilizados. Isso 
reforça a desumanização que 
gera xenofobia, violência e até 
morte. Por isso, é tão impor-

tante oferecermos serviços 
públicos como documenta-
ção, orientação jurídica, aten-
dimento psicológico, projetos 
de emprego e renda, dentre 
outros”, declara o secretário.

Dados levantados pela Se-
cretaria junto à Polícia Federal 
e a ONG Cáritas dá conta de 
que há mais de 2 mil refu-
giados residentes na cidade, 
dentre eles, aproximadamen-
te 350 são congoleses.

Niterói conta com o Nú-
cleo Moïse Kabagambe para 
Migrantes e Refugiados, inau-
gurado em novembro de 2021, 
e que ganhou o nome em 
homenagem ao congolense 
que foi assassinado em janei-
ro. O Núcleo é uma parceria 
com a Organização Inter-
nacional para as Migrações 
(OIM - ONU Migração) e o 
Alto Comissariado das Na-
ções Unidas para Refugiados 
(ACNUR), ou Agência da ONU 
para Refugiados.

Projeto da Faesg oferece núcleos para prática de esportes

São Gonçalo investe em 
novos talentos no handebol

São Gonçalo tem  tradição 
de ser celeiro de atletas de 
handebol. Por muitos anos, 
o esporte teve uma grande 
representatividade nas prin-
cipais competições do País e 
o legado dessa história tem 
tudo para ter continuidade. 
Novas turmas estão sendo 
formadas através do projeto 
São Gonçalo em Movimento, 
da Fundação de Artes, Lazer 
e Esportes (Faesg). 

“Os alunos são estimu-
lados a todo o momento. 
Estou sempre avaliando e 
explorando a força física de 
cada criança. Inicialmente, 
trabalho de forma lúdica, 
para um melhor entendi-
mento dos alunos. Depois 
vou abordando, de forma 
gradativa, a parte especí-
fica de cada movimento”, 
afirmou Anna Karolyne Bar-
beiro, professora do núcleo 
do Clube Embaixadores, 
no bairro Camarão, que 
atende a alunos a partir dos  
5 anos.  

O handebol é um esporte 
que exige muita agilidade e 
gera um melhor condicio-
namento físico. Por ser um 
esporte coletivo, também 
faz com que os praticantes 
desenvolvam um melhor 
convívio social. Na educação 
infantil, auxilia na coordena-
ção motora e na agilidade do 
pensamento. 

“Os benefícios do esporte 
são inúmeros para as crian-
ças, como estímulo do ra-
ciocínio rápido, melhoria 

na coordenação motora e 
no senso espacial, além do 
entendimento da importân-
cia da coletividade, o famoso 
trabalho em equipe”, disse a 
professora.

Alice, de 9 anos, teve o 
primeiro contato com o han-
debol através das aulas do 
projeto São Gonçalo em Mo-
vimento. Vanessa Carvalho, 
de 37 anos, mãe de Alice, 
observa que as aulas estão 
estimulando a curiosidade e 
a percepção de trabalho em 

equipe da menina. 
O projeto São Gonça-

lo em Movimento oferece 
o handebol nos seguintes 
núcleos: Clube Embaixado-
res, na Rua Maria Fonseca, 
60, Camarão, às segundas, 
quartas e sextas, de 9h às 
10h e 13h30 às 15h; e Es-
cola de Samba Unidos do 
Mutuapira, na Estrada da 
Covanca, 762, Mutuapira, às 
segundas e aos sábados, das 
9h às 9h40, e às quartas, das 
10h às 10h40.

Cidade que tem muita história na modalidade trabalha as novas gerações

 Renan Otto/Divulgação

Douglas Macedo

Raphael Costa, secretário de Direitos Humanos, fala da importância do evento
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Espaço para pais de 
autistas em SG
O Centro Especializado em 
Reabilitação (CER III), em 
Neves, São Gonçalo, vai ofe-
recer um espaço especial 
para os pais de autistas de 
todo o município. Denomi-
nado de Ponto Azul, o local vai 
oferecer atividades diversas, 
mensalmente, com a equipe 
multiprofissional da unidade 
de saúde. O objetivo é ofere-
cer um pouco de cuidado e 
acolhimento a quem cuida. 
A sala será inaugurada na 
terça-feira, às 9h30. 

A ideia do Ponto Azul nas-
ceu da percepção e observa-
ção dos profissionais do CER 
III com os pais dos autistas 
que – muitas vezes – ficam 
fragilizados diante do diag-
nóstico dos filhos portadores 
do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), não possuem 
informações a respeito da 
patologia e até mesmo não 
encontram referência de 
atenção para eles. Assim, o 
Ponto Azul tem a pretensão 
de ser um espaço de atenção a 
esses pais com uma proposta 
inovadora.

“É o primeiro local da rede 
municipal de São Gonçalo 
que vai oferecer este tipo de 
serviço de apoio e acolhimen-
to para os responsáveis dos 
autistas. E a intenção é que ele 
seja levado para outras unida-
des. Todo mês, faremos uma 
palestra ou atividade com 
os pais, que poderão trocar 
experiências e se ajudarem 
também”, explicou a diretora 
do CER III, Micheli Samary. 

Os encontros mensais 
oferecerão uma manhã inteira 
de atividades com psicólogos, 
assistentes sociais, nutricio-
nistas, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais, musi-
coterapeuta, psicopedagogos 
e equipe de enfermagem. 
“Além do cunho terapêutico, 
o projeto também fará enca-
minhamentos para a rede de 
serviços, terá momentos de 
confraternização e atividades 
alusivas a datas específicas, 
como o mês do autista, dia 
da mulher, mães e pais, por 
exemplo”, informou o coorde-
nador do CER III, o psicólogo 
Marcos André Torres.

Niterói inicia dose de reforço 
para adolescentes de 12 a 17

A Prefeitura de Niterói vai 
iniciar, nesta segunda-feira 
(21), a aplicação da dose de 
reforço da vacina contra a 
Covid-19 para adolescentes 
de 12 a 17 anos com co-
morbidades e deficiência 
permanente, com interva-
los de 5 meses da segunda  
dose. 
A imunização seguirá um 
calendário por idade.

Para receber a dose de 
reforço é preciso apresen-
tar identidade, CPF, com-
provante de residência, 
comprovante da primeira e 
segunda dose da vacina e 
laudo da comorbidade ou 
deficiência permanente. 

Serão vacinados os jovens 
com comorbidades ou defi-
ciência permanente listadas 
no Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério 
da Saúde. 

Locais de vacinação:
Policlínica Sérgio Arouca - 
Rua Vital Brazil Filho, s/nº 
- Vital Brazil.
Policlínica Dr. João da Silva 
Vizella - Rua Luiz Palmier, 
726 - Barreto.
Policlínica Regional de Itai-
pu - Avenida Irene Lopes 
Sodré - Itaipu.
Policlínica Regional Carlos 
Antônio da Silva - Avenida 
Jansen de Melo, s/nº - São 
Lourenço.
Policlínica Regional Doutor 
Guilherme Taylor March - R. 
Desembargador Lima Cas-
tro, 238 - Fonseca.
Policlínica Regional de Pi-

ratininga Dom Luís Orione 
- Rua Dr. Marcolino Gomes 
Candau, 111- Piratininga.
Policlínica Regional Dr. Re-
nato Silva - Avenida João 
Brasil, s/nº - Engenhoca
Horário: De segunda a sexta, 
das 8h às 17h, com entrada 
até 16h.

Documentos: identidade, 

CPF, comprovante de resi-
dência, laudo médico indi-
cando a condição clínica e 
comprovante da primeira 
e segunda dose da vacina. 
Serão vacinados os jovens 
com comorbidades ou defi-
ciência permanente listadas 
no Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério 
da Saúde.

Calendário:
Segunda-feira, dia 21, a partir 
de 17 anos
Terça-feira, dia 22, a partir de 
16 anos
Quarta-feira, dia 23, a partir 
de 15 anos
Quinta-feira, dia 24, a partir 
de 14 anos 
Sexta-feira, dia 25, a partir de 
12 e 13 anos.

Neste primeiro momento serão contemplados os jovens com comorbidades

Gastrite: mal para meio mundo
Por professor Aderbal Sabrá e professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

Acredita-se que metade da 
população mundial seja afe-
tada por gastrite em deter-
minado momento da vida. A 
doença torna-se mais comum 
conforme a idade avança. 
Geralmente se caracteriza por 
dor ou desconforto na região 
superior e central do abdo-
me. Quando isso acontece, 
podemos estar diante de um 
quadro de gastrite.

Gastrite significa inflama-
ção da mucosa (parede) do 
estômago. A gastrite pode ser 
aguda ou crônica e pode ser 
causada por vários fatores, 
como o uso de medicamentos, 
geralmente o uso frequente 
de anti-inflamatórios ou uso 
de antibióticos, intoxicações 
alimentares e a presença de 
uma bactéria, o Helicobacter 
pylori, que com frequência co-
loniza o estômago, descoberta 
por Barry Marshall e Robin 
Warren em 1981.

Alem desses fatores o uso 
exagerado de bebidas alcoóli-
cas, ou o consumo indevido de 
alimentos condimentados po-
dem causar dor no estômago.

A gastrite pode ser aguda, 
quando a inflamação tem 
um inicio súbito ou crônica, 
quando a inflamação se esta-
belece lentamente, podendo 
permanecer com o processo 
inflamatório por mais tempo, 
mantendo a mucosa do estô-
mago inflamada por vários 
meses.

Sintomas: Observa-se com 
frequência a presença de dor 
de estômago do tipo quei-
mação ou ardência ou sen-
sação de fome, ou logo após 
a refeição ou quando fica 
muito tempo sem comer, má 
digestão, azia, com sensação 

de digestão lenta, desconfor-
to abdominal, sensação de 
empanzinamento e peso na 
região superior do abdome 
após as refeições, abdômen 
inchado, náuseas e vômitos; 
mal estar, gases que saem em 
forma de arrotos ou flatos e 
saciedade precoce.

Alguns alimentos podem 
agravar o quadro de dor e 
lembrar que eventualmente 
estes sintomas podem estar 
relacionados a algum tipo de 
alergia alimentar ou a alguma 
hipersensibilidade a determi-
nados alimentos.

Uma alimentação de qua-
lidade exige hábitos dietéticos 

saudáveis, como comer deva-
gar, com regularidade, várias 
vezes ao dia, sem exagero na 
quantidade, evitando o con-
sumo de alimentos gorduro-
sos, evitando o consumo de 
alimentos com muitos condi-
mentos, não comer alimentos 
ácidos, não consumir excesso 
de cafeína, nem o uso exage-
rado de bebidas alcoólicas, 
bebidas gasosas e sem o uso 
do cigarro.

Na maioria das vezes, a 
gastrite é um quadro leve, 
podendo ser facilmente tra-
tada com medicamentos e 
mudanças de hábito de vida.

Os sintomas da gastrite 

podem piorar em situações 
de estresse. Algumas situações 
comuns no nosso cotidiano 
como estresse com o trabalho, 
problemas com segurança, 
favorecem a liberação de uma 
maior quantidade de hormô-
nios do estresse (cortisol e 
adrenalina), que provocam o 
aumento da secreção de suco 
gástrico, reduzindo a defesa 
do estômago. Podem, portan-
to, acentuar os sintomas de 
quem já é portador de gastrite.

O consumo de álcool, de 
bebidas gasosas, chá, café, 
alimentos ou molhos picantes 
podem predispor a presença 

de gastrite. Fumar costuma 
piorar a inflamação da muco-
sa do estômago, agravando os 
sintomas.

O importante é saber que 
quando os sintomas não me-
lhoram, o diagnóstico de gas-
trite poderá ser feito através do 
exame da endoscopia digesti-
va alta com visualização do 
esôfago, estômago e duodeno, 
e a realização de biópsias que 
avaliam a inflamação ou não 
da mucosa do estômago e ve-
rifica ainda se tem ou não tem 
a bactéria Helicobacter pylori 
no estômago.

Alguns pacientes relatam 

muitos sintomas, mas ao se-
rem submetidos a avaliação 
endoscópica não têm gastrite 
e outros com poucos sintomas 
podem apresentar uma infla-
mação mais severa, portanto, 
a intensidade dos sintomas e 
a relação com a gastrite pode 
ser variável.

Em compensação algumas 
vezes temos múltiplas erosões 
e até ulceras no esôfago e/ou 
estômago, com inflamação 
importante da mucosa do 
esôfago e ou estômago e que 
devem ser tratadas e acompa-
nhadas pelo médico, que fará 
as orientações necessárias e o 

tratamento medicamentoso, 
bem como as orientações 
dietéticas e comportamentais 
pertinentes.

Muitas vezes, os vômitos 
sanguinolentos aparecem 
como os únicos sintomas de 
uma gastrite severa, podendo 
estar associada a presença de 
erosões e ulceras gástricas.

Nos pacientes mais idosos 
a anemia, emagrecimento 
e o sangramento digestivo 
levanta a possibilidade de 
câncer gástrico, apesar de 
poder acometer também me-
nos frequentemente adultos 
jovens.

Pixabay

Doença torna-se mais comum com o avanço da idade, manifestando-se, normalmente, por dor ou desconforto na região superior e central do abdome 

Douglas Macedo/Divulgação

Adolescentes que procurarem os postos de vacinação deverão comprovar a condição clínica do comorbidade

Metade da 
população 
mundial é 
afetada pela 
doença em 
algum momento

Julio Diniz / Prefeitura de São Gonçalo

Ponto Azul, em Neves, oferecerá várias atividades para dar suporte a família
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Todas as agremiações do Grupo Principal tiveram músicas gravadas 

Lançado EP dos sambas 
das escolas de Niterói

A Fundação de Arte de Niterói 
(FAN) apresentou, na última 
semana, no auditório do Ca-
minho Niemeyer, o EP Digital 
dos sambas-enredo para o 
Carnaval de 2022 das escolas 
de samba do grupo principal 
de Niterói, com as participa-
ções da Liga das Escolas de 
Samba de Niterói (Lesnit) e da 
União das Escolas de Samba 
e Blocos de Niterói (UESBN), 
além de autoridades ligadas 
ao tema. Foi o primeiro lan-
çamento do ano, com o apoio 
do selo Niterói Discos.

O vice-prefeito de Niterói, 
Paulo Bagueira, ressaltou a 
importância da cultura popu-
lar do samba.

“Movimentos como esse 
trazem as lembranças do pas-
sado em nossa cidade. Quan-
do tinha acabado o Carnaval 

e, logo que entramos no pri-
meiro mandato de vereador, 
viemos na busca de resgatar 
os desfiles das escolas e blocos 
carnavalescos. Foi água mole 
em pedra dura, tanto bate até 
que fura, mas conseguimos. 
Agora, nesse momento da 
pandemia, tivemos que parar 
novamente, mas a retomada 
nos deixa muito feliz. Tanto 
a Liga das Escolas quanto a 
União das Escolas de Samba 
estão caminhando juntos, em 
defesa do samba, das esco-
las, do Carnaval e da cultura 
popular. Em breve, teremos 
em nossa cidade um grande 
Centro Cultural Popular do 
Samba, onde vão ter os barra-
cões. Se no Rio temos a Cidade 
do Samba, aqui vamos trazer 
o carnaval da cidade para o 
Caminho Niemeyer, numa de-

monstração de preocupação, 
cuidado, carinho e reconheci-
mento do nosso samba”.

Participam do EP: G.R.E.S 
Sabiá, G.R.E.S Alegria da 
Zona Norte, G.R.E.S Moci-
dade Independente de Ica-
raí,  G.R.E.S Magnólia Brasil,  
G.R.E.S Experimenta da Ilha 
da Conceição, G.R.E.S Folia 
do Viradouro, G.R.E.S Unidos 
da Região Oceânica,  G.R.E.S 
Souza Soares,  G.R.E.S Sacra-
mento e G.R.E.S Combinados 
do Amor.

Niterói foi a primeira ci-
dade do estado a anunciar 
o adiamento do Carnaval 
por causa da pandemia. Os 
desfiles na cidade vão acon-
tecer em em abril, devido ao 
aumento do número de casos 
de covid-19 decorrente da 
variante ômicron.

Luiz Ferreira/Divulgação

O vice-prefeito Paulo Bagueira participou do lançamento do EP das escolas de samba de Niterói, na última semana

U.N.O, experiência 
única em Niterói
Quem aprecia experiências 
gastronômicas imperdíveis 
tem mais uma opção em Ni-
terói, no bairro de São Fran-
cisco. O restaurante U.N.O, 
na Avenida Rui Barbosa, 218, 
liderado por um chef que 
resolveu inovar quando se 
trata de comida contempo-
rânea, nasceu para privi-
legiar o gosto pela comida  
bem-feita. 

Em um ambiente sóbrio e 
tranquilo, o cliente encontra-
rá uma porpeta maravilhosa, 
carnuda e suculenta, feita 
com carne de primeira, entre 
tantos outros pratos deli-
ciosos. As massas são outra 
especialidade da casa - por 
isso vale provar o nhoque de 
camarão - ou um dos diversos 
tipos de peixes selecionados 
criteriosamente pelo chef.

Ir ao U.N.O é uma expe-
riência gastronômica que co-
meça desde a chegada ao res-
taurante - a recepção calorosa 
das pessoas que vão servir os 

clientes não deixa dúvida de 
que você é muito bem-vindo. 
O clima é acolhedor, e não por 
acaso quem entra quer ficar 
por lá, apreciando um bom 
vinho da farta adega ou sim-
plesmente tomando um café 
após a refeição e conversando 
com amigos. Aliás, o U.N.O 
é ideal para levar a família e 
cultivar as amizades, apre-
ciando seus pratos favoritos 
com uma releitura inovadora 
num ambiente perfeito.

O passeio gastronômico, 
que se inicia com as entradas, 
todas maravilhosas, passando 
pela refeição principal, que 
pode ser escolhida no amplo 
e variado cardápio da casa, 
pode terminar em meio a 
sobremesas deliciosas. O fa-
moso e tradicional pudim de 
leite da casa faz combinação 
perfeita com o cafezinho para 
encerrar em grande estilo 
uma degustação tão especial. 
Sem dúvida, uma experiência 
única.

Ballet Jovem 
terá audição 
no Teatro 
Popular
A dança de Niterói, que já re-
velou tantos talentos, ganha 
esta semana uma novidade 
que promete abrir caminho 
para novas gerações: o Ballet 
Jovem de Niterói, uma inicia-
tiva do Studio Arte dos Pés, 
academia de dança da dirigi-
da por Natalia Valdannini, em 
parceria com a Secretaria das 
Culturas de Niterói e o Teatro 
Popular Oscar Niemeyer.

Segundo Natalia Valdan-
nini, na próxima quarta-feira, 
dia 23, às 16h, será realizada 
uma audição para jovens 
bailarinos com idades entre 
15 e 21 anos, com o intuito 
de formar um corpo de baile 
jovem que represente a dan-
ça em nossa cidade, no qual 
os integrantes terão a opor-
tunidade de uma formação 
gratuita em ballet clássico e 
dança contemporânea, além 
da possibilidade de se pre-
parar para integrar compa-
nhias profissionais no Brasil 
e exterior.

Os patronos do projeto 
são a primeira-dama de Ni-
terói, Christa Vogel Grael, e 
o secretário municipal  das 
Culturas, Leonardo Giorda-
no.

A diretora do Ballet Jovem 
de Niterói, Natalia Valdan-
nini, também é presidenta 
do Conselho Municipal de 
Política Cultural de Niterói e

conselheira da Câmara 
Setorial de Dança do CMPC.

Divulgação

Cardápio variado é um convite à degustação no U.N.O, em São Francisco

Interessados 
devem ter entre 
15 e 21 anos
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‘A Cor Púrpura’ se despede 
do Riachuelo neste domingo
O musical “A Cor Púrpura”, 
premiada versão brasileira 
de Artur Xexéo, se despede, 
neste domingo, do palco do 
Teatro Riachuelo, Centro do 
Rio. A apresentação acontece 
às 18h. O espetáculo, dirigido 
por Tadeu Aguiar, recebeu 75 
prêmios, entre eles: APTR, 
Cesgranrio, Shell e Bibi Fer-
reira. 

São 17 atores em cena, 90 
figurinos, um palco giratório 
de seis metros de diâmetro e 
uma escada curva com siste-
ma de traveling em volta do 

cenário.
“A Cor Púrpura” é baseado 

em uma história passada na 
primeira metade do século 
XX, na zona rural do Sul dos 

Estados Unidos, com perso-
nagens típicos dessa região, 
e apresenta a trajetória e luta 
de Celie contra as adversida-
des impostas pela vida a uma 
mulher negra, na Geórgia.

A saga de Celie é permeada 
por questões sociais de ex-
trema relevância até os dias 
atuais como a desigualdade, 
abuso de poder, racismo, ma-
chismo, sexismo e a violência 
contra a mulher. 

Os ingressos custam entre 
R$20 e R$170, à venda no site 
Sympla. 

Musical é 
baseado em 
uma história 
passada no 
século XX, nos 
Estados Unidos

Última 
apresentação
“Quando eu for mãe quero 
amar desse jeito” faz sua úl-
tima apresentação neste do-
mingo, às 19h, no Teatro Sesc 
Copacabana. No espetáculo, 
Vera Fischer é dona Dulce 
Carmona, uma septuagenária 
que recebe a notícia de que 
seu único filho, Lauro (Mou-
hamed Harfouch), vai se casar 
com uma mulher que ela não 
conhece (Larissa Maciel). Os 
ingressos custam R$30 (intei-
ra). É obrigatório o passaporte 
de vacinação.

Ópera-instalação
CLÁSSICO – Sérgio Ricardo (1932-2020) faria 90 
anos em 2022. E para celebrar a sua obra, o seu 
filho, o multiartista João Gurgel, prepara uma sé-
rie de novidades. A primeira delas é o lançamento 
do clipe de “Cacumbú” no Youtube.  

NOVIDADE – Nina Nesbitt se prepara para um 
grande ano pela frente, pois hoje ela compartilha 
seu novo single ‘When You Lose Someone’. Escrito 
durante um período de introspecção, single está 
disponível nas plataformas digitais

ÁLBUM – Korn lança seu tão esperado álbum de 
estúdio Requiem, via Loma Vista Recordings. O 
disco de 9 faixas apresenta o single de sucesso 
“Start the Healing”.

Cynthia Salles/Divulgação

A apresentação acontece às 18h. O espetáculo, com 17 atores em cena e dirigido por Tadeu Aguiar, recebeu 75 prêmios

Divulgação

A ópera-instalação “Bem no Meio” está on-

-line pelo Youtube do Fil Festival. Idealizada 

pela multiartista Karen Acioly, com música do 

compositor francês Camille Rocailleux, o novo 

projeto convida o público a assistir às sessões 

contemplativas do espetáculo. 

Divulgação

Vera Fischer, Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel estão no elenco da peça

Flamengo busca primeiro 
troféu da temporada 2022
Rubro-Negro decide na tarde deste domingo, com o Atlético-MG, em Cuiabá, a Supercopa do Brasil

F l a m e n g o  e 
Atlético Minei-
ro vão decidir a 
Supercopa do 
Brasil neste do-
mingo, na Arena 

Pantanal, em Cuiabá. A parti-
da que reúne o atual campeão 
brasileiro e da Copa do Brasil, 
o Galo, e o vice brasileiro, será 
às 16 horas.

Nos últimos dois anos, o 
Fla chegou como campeão 
brasileiro e levantou a taça 
em ambas as ocasiões. Em 
2020, bateu o Athletico-PR e, 
ano passado, o Palmeiras. O 
Rubro-Negro agora revive a 
grande rivalidade da década 
de 1980 contra os mineiros 
na busca pelo tricampeonato. 
Naquela década, a dupla se 
enfrentou em quatro duelos 
decisivos e o Flamengo levou 
vantagem em três.

O confronto deste ano 
foi cercado de polêmicas, 
principalmente com relação 
à escolha do local do jogo. 
Pelo regulamento da CBF, este 
deve ser um campo neutro, 
mas como o Flamengo possui 

uma grande torcida em quase 
todas as regiões do país, o 
Atlético se sentiu prejudicado. 

A direção do clube mineiro 
chegou a sugerir que a partida 
fosse em Belo Horizonte, mas 

a CBF decidiu por Cuiabá.
Os dois times chegam em 

momentos diferentes para 

a disputa. Embora ambos 
tenham novos treinadores, o 
Galo manteve praticamente 

o mesmo time e o mesmo es-
quema de jogo com o técnico 
Antônio Mohamed. Enquanto 
isso, o Fla iniciou uma refor-
mulação com o português 
Paulo Sousa e ainda está se 
adaptando ao novo esquema.

“O Atlético fez uma tem-
porada extraordinária, ga-
nhando praticamente tudo. 
Ou seja, motivados. Nós ini-
ciamos um processo comple-
tamente novo, onde estamos 
crescendo bastante”, afirmou 
Paulo Sousa.

A decisão será em jogo 
único, com as equipes em 
igualdade de condições. Se a 
partida terminar empatada 
nos 90 minutos, o título será 
decidido nos pênaltis.

Após vencer 
nos anos de 
2020 e 2021, 
Flamengo busca 
o tricampeonato 
do torneio 

Marcelo Cortes / Flamengo

Técnico português Paulo Sousa montou a equipe do Flamengo durante a última semana visando o jogo deste domingo, visando a final da Supercopa do Brasil

Vasco encara o Audax 
em Volta Redonda

Após se recupe-
rar da derrota 
contra o Bota-
fogo com uma 
vitória sobre o 
Bangu, o Vasco 

estará novamente em campo 
neste domingo. Pela oitava 
rodada da Taça Guanabara, 
fase classificatória do Cam-
peonato Carioca, o Cruzmal-
tino enfrenta o Audax Rio, no 
estádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda, às 18h30 
(de Brasília).

Em terceiro lugar na tabela 
com 16 pontos, a equipe de 

Zé Ricardo está perto de se 
garantir na fase decisiva do 
Estadual, mas terá desfalques 
de peso para encarar a equipe 
de Angra dos Reis. Principal 
nome do time, o meia Nenê 
está suspenso pelo terceiro 
cartão amarelo. Além dele, e 
pelo mesmo motivo, o volan-
te Juninho e o meia Bruno 
Nazário também estão fora 
da partida.

Matías Galarza deve ser o 
substituto de Juninho, mas 
a ausência do titular abre a 
possibilidade para a estreia 
de Zé Gabriel.

Joia alvinegra vibra 
com bom momento

O  B o t a f o g o, 
que folga nes-
te domingo por 
conta da parti-
cipação do Fla-
mengo na final 

da Supercopa do Brasil, vem 
apresentando bons números 
nesta edição do Campeonato 
Carioca. Na última quinta-
-feira, o Alvinegro venceu o 
Resende, no Nilton Santos, 
pelo placar de 2 a 1.

Nesta última rodada, o 
Glorioso apenas abriu o placar 
no segundo tempo. O atacante 
Matheus Nascimento marcou 
mais uma vez e se tornou o ar-

tilheiro da equipe no Estadual.
“Estou muito feliz com o 

momento que estou vivendo. 
Os gols estão saindo. Agora 
é seguir trabalhando para os 
gols continuarem vindo e me 
manter como titular”, disse.

Matheus Nascimento falou 
sobre o gol, aproveitando falha 
do goleiro do Resende.

“Fui feliz. A bola sobrou 
para mim e pude ajudar o 
Botafogo a sair com a vitória”, 
declarou.

O Botafogo terá tempo 
para trabalhar, pois só enfren-
ta o Fla na próxima quarta, 
também no Nilton Santos.

Falta de pontaria 
preocupa Abel Braga

O Fluminense 
emplacou uma 
série de vitórias 
no Campeona-
to Carioca, mas 
nem por isso 
Abel Braga está 

tranquilo. Na próxima terça-
-feira, o Tricolor enfrentará o 
Millonarios, na Colômbia, na 
pré-Libertadores e o treinador 
mostrou-se preocupado com 
a falta de pontaria da equipe.

“Negócio de 1 a 0 é muito 
complicado, a gente sofre os 
90 minutos. Nós temos que 
melhorar nesse aspecto, porque 
quando você não cria oportuni-

dades está bem. Contra o Nova 
Iguaçu, tivemos novamente e 
esse tipo de oportunidade apa-
rece uma ou duas vezes. Não 
as oportunidades criadas, mas 
essa na frente do goleiro são 
duas vezes no máximo, às vezes 
uma quando aparece”, disse.

Abel ainda destacou a ne-
cessidade de aproveitar as 
chances já que o Flu terá jogos 
de mata-mata pela frente.

“Então nesse tipo de situa-
ção temos que ter mais tranqui-
lidade para matar o jogo. Temos 
que melhorar porque vamos 
para um jogo de mata-mata”, 
completou.


