
Firjan oferece formação para 
os jovens entre 14 e 22 anos
Já a Naturgy, em parceria com a Unilasalle, vai qualificar quem tem entre 17 e 25 na área de  gastronomia

PREPARANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO

Divulgação

Veleiro sem 
tripulação vai 
monitorar água
O veleiro F-Boat, desenvolvido em 
Niterói, movido a energia solar e eó-
lica e que será utilizado para coletar 
e monitorar água da Baía de Gua-
nabara, já está em fase de testes. 
Desenvolvido através de parceria 
entre a Prefeitura de Niterói, a UFF 
e a Fundação Euclides da Cunha, o 
F-Boat é o primeiro veleiro autôno-
mo movido a energia limpa criado 
pela universidade.
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Veleiro autônomo e movido a energia solar vai monitorar as águas da Baía de Guanabara

Passeio para 
o oriente 
místico
O Solar do Jambeiro rece-
be, neste domingo, “A Lin-
guagem dos Pássaros”. 
A entrada é gratuita.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Banda Oriental Mystic apresenta peça 
de dança inspirada no Zikr Sufi

Projeto prevê 
meia-entrada 
para mulheres

PANORAMA\PÁG. 2
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Tradição de volta em São Gonçalo: os tapetes de Corpus Christi
Após dois anos de “tapete virtual” por causa da pandemia, a população de São Gonçalo vai poder visitar os 240 painéis confeccionados ao longo 
de dois quilômetros, da Rua Coronel Moreira César até a Nilo Peçanha. São esperadas mais de 50 mil pessoas para a celebração do Corpus Christi. 

CIDADES\PÁG. 4

OPINIÃO

RICHARD SONSOL

Destaque 
entre cidades 
inteligentes 

PÁG. 4

Jornalistas 
tomarão posse 
na ANL 

CIDADES\PÁG. 6

Niterói: mais 
PMs e viaturas 
nas ruas

CIDADES/PÁG. 4

Colubandê terá 
nova unidade no 
ano que vem
Construção da nova clínica co-
meça este mês, na Avenida José 
Mendonça de Campos. Unidade 
vai abrigar oito equipes da Estra-
tégia de Saúde da Família. 

CIDADES\PÁG. 5

ESPORTES

Vasco aposta no 
Maraca contra o 
líder Cruzeiro
O jogo será válido pela 12ª ro-
dada da Série B do Campeonato 
Brasileiro, mas Vasco e Cruzeiro 
prometem fazer um jogo digno 
nas tradições das equipes na tar-
de deste domingo, a partir das 16 
horas, no Maracanã. O Cruzmal-
tino, único invicto da competição 
e ainda sem um treinador efetivo 
após a saída de Zé Ricardo, terá 
o apoio da torcida contra o líder, 
que esgotou os ingressos para a 
partida em apenas 48 horas.

PÁG. 8

Daniel Ramalho / Vasco

Nenê está animado para jogar com o apoio maciço da torcida vascaína no Maracanã
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CARTA DO LEITOR

Perigo em Icaraí
Depois do fechamento de uma academia aqui na Rua Ary 
Parreiras, a escuridão aumentou, pessoas em situação de 
rua tem andado mais pela região, se instalado nas esqui-
nas e consequentemente deixando as ruas de Icaraí mais 
perigosas. Eu, como mulher, preciso sempre estar acom-
panhada agora para não correr riscos. A iluminação está 
terrível e gera uma situação de insegurança.
Mariana Amaral

Choveu, alagou
Niterói não tem mistério mesmo. Choveu um pouquinho 
e começam a aparecer os bolsões de água. As ruas total-
mente esburacadas colaboram pra isso. É preciso que uma 
reforma seja feita. Essas poças ficam cheias de doenças.
Augusto de Souza
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

POR JEFFERSON LEMOS

Gilmar na ACRJ

Cartório do amor

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, Gilmar Men-
des, receberá da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro 
a comenda Bicentenário Vis-
conde de Mauá, dia 13 de 
junho, durante o tradicional 
Almoço do Empresário. Esta 
é a maior honraria concedida 
pela ACRJ e homenageia seu 
patrono, Irineu Evangelista 
de Sousa, considerado um 
dos maiores empresários do 
Brasil. Na oportunidade, o 
ministro fará uma palestra 
para os presentes. 

Troca de experiências

Com o objetivo de trocar 
experiências e estabelecer 
ações junto aos municípios 
da Baixada Litorânea, o 
secretário das Culturas de 
Niterói, Alexandre Santini, 
participou na sexta-feira 
(10) do Encontro de Ges-
tores, realizado na cidade 

Divulgação

de Cabo Frio. A ação faz 
parte de um acordo de 
cooperação técnica entre 
os órgãos de cultura de 
Niterói e Cabo Frio, e que 
envolve o fortalecimen-
to da gestão cultural em 
municípios da região da 
baixada litorânea. 

Encontros do Crea
O Crea-RJ realiza, a partir 
desta segunda (13), uma 
série de encontros em várias 
cidades para debater pro-
postas e eleger os delegados 
regionais que participarão 
do 11º Congresso Estadual 
de Profissionais, no dia 23 de 
julho, no Rio. O primeiro mu-
nicípio será Itaperuna. No 
dia  14 será a vez de Campos 
dos Goytacazes. Até o dia 13 
de julho, serão mais 12 en-
contros: Itaguaí (20/6); Volta 
Redonda (21/6); Barra da 
Tijuca (23/6); Macaé (28/6); 
Duque de Caxias (5/7); Nova 
Friburgo (6/7); Teresópolis 
(7/7); Niterói (11/7); Rio de 
Janeiro (12/7); Nova Iguaçu 
(13/7); Três Rios (14/7) e 
Cabo Frio (15/7). 

Meia-entrada para 
as mulheres

Uerj: mais de 700 
vagas para cursos

Mulheres poderão ter direito 
à meia-entrada em eventos 
culturais e esportivos du-
rante o Dia Internacional da 
Mulher, comemorado no dia 
8 de março. É o que propõe 
o Projeto de Lei 3.773/21, do 
deputado Valdecy da Saúde 
(PL), que a Alerj aprovou, 
em primeira discussão nesta 
quinta-feira (9/0). O texto 
ainda precisa ser votado em 
segunda discussão pela Casa. 
“Nesse dia, dedicado mun-
dialmente a ressaltar o papel 
importante da mulher na 
sociedade e as conquistas fe-
mininas ao longo de décadas, 
é justo que sejam lembradas 
e homenageadas para que 
usufruam e desfrutem lazer e 
cultura. Diversão e arte reno-
vam a esperança e recarregam 
as energias para quem se di-
vide em várias jornadas para 
atender as demandas que as-
sume, com garra e determina-
ção”, justificou o autor. Caso 
aprovada, a medida precisará 
ainda ser regulamentada pelo 
Executivo. 

A partir do dia 05 de julho, a 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj) estará 
com inscrições abertas para 
preenchimento de 711 vagas 
em alguns de seus cursos, 
para o segundo semestre do 
Vestibular Estadual 2022. Os 
interessados devem se ins-
crever até o dia 20 de julho e 
poderão utilizar a pontuação 
obtida no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) desde a 
edição de 2018. Quem dese-
jar solicitar isenção do valor 
da taxa, tem até o dia 13 de 
junho para fazer o pedido 
através do site do vestibular. 
As vagas ofertadas são para 
os municípios de Rio de Ja-
neiro, São Gonçalo, Resende e 
Nova Friburgo, com início das 
aulas previsto para outubro 
de 2022. 

Nota de repúdio

A deputada federal Danie-
la do Waguinho (União-RJ) 
emitiu uma nota oficial 
de repúdio à decisão do 
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), que firmou en-
tendimento sobre o rol de 
procedimentos listados 
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pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(ANS) para a cobertura 
dos planos de saúde. O 
que estiver fora da lista, 
não terá cobertura. Danie-
la do Waguinho criticou 
a decisão afirmando que 
implicará em gastos com 
tratamentos caríssimos, e 
prejudicará o cidadão que 
já paga plano de saúde, 
além de sobrecarregar o 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). “Muitas famílias 
serão prejudicadas. Na 
Câmara dos Deputados, 
já existem projetos de lei 
tramitando para mudar a 
legislação, nos quais me 
comprometo a estudar e 
a apoiar. Reafirmo meu 
compromisso com os au-
tistas, as pessoas com de-
ficiência e portadores de 
doenças raras”, afirmou a 
deputada federal Daniela 
do Waguinho. 

Panorama RJPanorama RJ

A deputada estadual Célia 
Jordão (PL) recebeu a co-
menda da Ordem do Mérito 
Naval da Marinha em reco-
nhecimento à sua atuação 
pelo desenvolvimento da 
indústria naval e do setor 
pesqueiro. A entrega foi 
realizada na quinta-feira 
(9), durante a cerimônia 
militar alusiva ao 157° Ani-
versário da Batalha Naval do 

Riachuelo, data magna da 
Marinha. Como presidente 
da Comissão Especial de In-
dústria Naval, OffShore e Pe-
tróleo e Gás da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), Cé-
lia Jordão vem se destacando 
em projetos voltados para 
as atividades da Economia 
do Mar, que envolve desde 
a construção naval ao setor 
pesqueiro. 

Mérito Naval
Divulgação

Pensando em desenvolver 
atividades onde os alunos 
possam aprender brin-
cando, foi inaugurada, na 
sexta-feira (10), a primei-
ra unidade do Centro de 
Tecnologias Educacionais 
Base (CT Base), do Ins-
tituto Vini Jr., na Escola 
Municipal Paulo Reglus 

Neves Freire, no bairro 
Portão do Rosa. O CT Base 
é uma sala de inovação 
tecnológica, onde, através 
de celulares, tablets, com-
putadores e TV, os alunos 
podem acessar o aplicativo 
desenvolvido pelo instituto 
para participar de jogos 
educacionais. 

Brincando e aprendendo
Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

‘A Linguagem dos 
Pássaros’ no Jambeiro
Para celebrar o Dia dos Na-
morados, o Solar do Jam-
beiro recebe, neste domin-
go, às 16h, o espetáculo “A 
Linguagem dos Pássaros”, 
uma peça de dança orien-
tal inspirada no Zikr Sufi, 
do século XII. A entrada é 
gratuita. 

Dentro da atividade ha-
verá apresentação da banda 
Oriental Mystic. Para a filo-
sofia sufi, a inspiração e os 
sentidos são um caminho 
para ouvir o divino. 

A filosofia sufi valoriza 
o espírito de liberdade. Por 
meio da música, da dança e 
da literatura, os sufis tentam 
perceber a origem de todos 
os acontecimentos. 

A banda Oriental Mystic 
é composta pela bailarina 
Júlia Signer e os músicos Ian 
Nain e Alex Nasser. Por meio 
de músicas do Império Oto-
mano, da mesma época que 
o livro Sufi, esse trio levará o 
público ao oriente místico 
em Niterói. 

CULTURA FABIANA MAIA

Novidade
Para quem quiser curtir um 
Dia dos Namorados espe-
cial, a dica é o show “O amor 
liberta”, de Roberta Campos, 
neste domingo, às 18h30, na 
Sala Nelson Pereira dos San-
tos. Com 11 faixas inéditas, 
o trabalho produzido por 
Paul Ralphes mostra uma 
Roberta que se abriu para 
outros gêneros. Na mistura 
tem MPB, indie, jazz, bossa 
nova e blues. O ingresso 
custa R$90 (inteira) ou R$60 
(+1 Lata de leite em pó), no 
site Sympla.

‘BAQUAQUA’ - Neste domingo, às 20h, tem o espetácu-
lo ‘Baquaqua’, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em 
Niterói. No espaço, haverá sessões com acessibilidade 
com tradução de libras. A peça traz do universo lite-
rário para os palcos os relatos de um escravo em um 
país estrangeiro e faz refletir sobre outros milhares de 
histórias. A entrada é gratuita. 

VISITA - Interessados em conhecer a história de Ita-
boraí podem agendar uma visita guiada pelo Centro 
Histórico, que começa pela Praça Marechal Floriano 
Peixoto, no Centro. Os passeios, com até duas horas 
de duração, serão realizados aos domingos em dois 
turnos. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp: 
21 99795-9301.

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r
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A Banda Oriental Mystic apresenta peça de dança inspirada no Zikr Sufi

Divulgação

Roberta Campos no show “O amor 

liberta”, neste domingo, às 18h30

O cartório do 15º Ofício de 
Notas, no Shopping Down-
town, na Barra da Tijuca, 
resolveu inovar. Casais que 
foram declarar a união está-
vel neste último sábado, vés-
pera do Dia dos Namorados, 
foram recebidos pelo cantor 
carioca Micael Amarante, 
com direito a flores e bolo te-
mático. O cartório registrou 
a assinatura de 468 uniões 
estáveis de janeiro a maio 
deste ano, contra 406 reali-
zadas no mesmo período do 
ano passado. O aumento foi 
de 16%. 
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Mensagem da Prefeitura será enviada à Câmara pedindo autorização para convênio na área de atletismo

Parceria pelo esporte em Niterói
O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, assinou, na última 
semana (9), uma mensagem 
executiva que será enviada 
para a Câmara de Vereadores, 
solicitando a autorização 
para um convênio com a 
Universidade Federal Flu-
minense (UFF), que prevê 
investimentos do município 
na revitalização da pista 
de atletismo do campus do 
Gragoatá.

De acordo com a Emusa, 
o projeto seguirá as deter-
minações internacionais 
para as dimensões da pista, 
e prevê, ainda, a drenagem e 
revitalização do campo de fu-
tebol, área de salto em altura, 
salto com vara, salto triplo e 
salto à distância. A iniciativa 
também poderá contemplar 
a construção de vestiários, 
sala para administração e 
almoxarifado, arquibancada 
e iluminação em LED.

O prefeito destacou que 
nos últimos anos o Muni-
cípio e a UFF têm realizado 
importantes projetos com 
impacto no cotidiano da 
cidade, como a reforma do 
prédio do Instituto de Arte e 
Comunicação Social (IACS), 
iniciativa que também possí-
vel por meio de uma parceria 
entre a gestão municipal e a 
universidade, com recursos 
municipais.

“A Prefeitura iniciou, re-
centemente, a obra do Par-
que Municipal Esportivo da 
Concha Acústica, área próxi-
ma a este campus da UFF, e 
entendemos que este projeto 
teria uma dimensão ainda 
maior com esta parceria com 
a universidade, através da 

revitalização deste espaço”, 
destacou o prefeito.

O superintendente de 
Operações e Manutenção 
da UFF, Mário Ronconi, que 
representou o reitor da UFF, 
Antonio Claudio da Nóbrega, 
reforçou a importância dos 
projetos firmados tanto para 

o desenvolvimento da uni-
versidade como da cidade.

“A Prefeitura tem sido 
parceira da universidade em 
várias iniciativas, inclusive 
na realização dos testes de 
Covid-19, que foi muito im-
portante, principalmente, no 
período de pandemia. E, ago-

ra, estamos buscando mais 
uma iniciativa em parceria, 
desta vez na área do esporte, 
com a pista de atletismo”, 
disse Ronconi.

Vice-presidente da Atlé-
tica da UFF, Samuel Marins, 
também comentou sobre os 
benefícios que este convênio 

poderá possibilitar aos estu-
dantes da universidade e a 
população.

“Esta iniciativa pode con-
tribuir bastante para pro-
mover ainda mais as aulas 
de Educação Física, com-
plementar nosso ensino e, 
também, nos projetos de 
extensão da UFF junto à 
comunidade”, enfatizou o 
estudante.

Também participaram da 
reunião o secretário munici-
pal de Esporte, Luiz Carlos 
Gallo, a secretária munici-
pal de Ações Estratégicas e 
Economia Criativa, Mariana 
Zorzanelli, o presidente da 
Emusa, Paulo Cesar Carrera, 
o superintendente de Arqui-
tetura, Engenharia e Patri-
mônio da UFF, Julio Rogério 
Silva, o diretor do Instituto 
de Educação Física, Luiz Ta-
deu Paes de Almeida, além 
de alunos representante 
s de diretórios da universi-
dade.

Município 
quer revitalizar 
a pista de 
atletismo do 
campus do 
Gragoatá

Divulgação

Projeto segue determinações internacionais para dimensões e inclui área de salto em altura, salto com vara, salto triplo e à distância, além de campo de futebol

Copa Futsal Sub-11: 
inscrições amanhã
A partir desta segunda-fei-
ra (13) estarão abertas as 
inscrições para a 19ª edição 
da Copa de Futsal Sub-11. 
O torneio, promovido pela 
Secretaria de Esporte e La-
zer de São Gonçalo, será 
realizado no dia 25, das 8h 
às 14h, no Centro Recrea-
tivo de Neves. As equipes 
interessadas em participar 
podem realizar a inscrição 
até o dia 22, na sede da se-
cretaria, no Embaixadores 
Social Clube. 

“Um dos objetivos da Se-
cretaria de Esporte e Lazer 
é promover competições 
esportivas que dissemi-
nem a prática de esporte 
no município. Sabemos que 
muitos talentos do esporte 
são frutos dessas compe-
tições e queremos ampliar 
a oportunidade para cada 
vez mais pessoas”, afirmou 
o secretário de Esporte e 
Lazer, Lúcio Portugal.  

A competição é reali-
zada a cada três meses em 
quatro categorias: sub 11, 

13, 15 e 17 anos. Para mais 
informações os interessados 
devem entrar em contato 
com a Secretaria de Esporte 
e Lazer pelo número (21) 
3583-0537. 

Serviço:
Copa de Futsal Sub-11
Inscrições de 13 a 22 de ju-
nho, na sede da Secretaria 
de Esporte e Lazer, localiza-
da na Rua Maria da Fonseca, 
60, no bairro Camarão. 

A competição acontece-
rá no Centro Recreativo de 
Neves, localizado na Rua 
José Augusto Pereira dos 
Santos, em Neves, no dia 25 
de junho, das 8h às 14h.

SG: esporte 
em parceria 
com a 
Marinha
O Programa Forças no Es-
porte (Profesp) vai passar 
a atender a 300 alunos 
das escolas de São Gon-
çalo. O anúncio foi feito 
prefeito Capitão Nelson, 
que visitou as unidades do 
Complexo Naval da Ilha 
das Flores, a convite do 
contra-Aalmirante fuzilei-
ro naval Góis.

“Estamos sempre tra-
balhando em busca de 
parcerias que possam ofe-
recer benefícios para a 
população. O Profesp, além 
de proporcionar qualidade 
de vida para as crianças das 
nossas escolas, também 
atua na formação da cida-
dania. Fico muito honrado 
e agradecido pela parceria 
com a Marinha do Brasil”, 
afirmou o prefeito. 

O Profesp atende a 120 
crianças da Escola Viscon-
de de Sepetiba e do Colégio 
Castelo Branco.

Evento teve objetivo de mostrar evolução dos estudantes na piscina

SG em Movimento: festival 
de natação reúne crianças

Mais de 50 alunos do projeto 
São Gonçalo em Movimento, 
da Fundação de Artes, Espor-
te e Lazer, participaram do 
1º Festival de Natação, que 
aconteceu nesta quarta-fei-
ra. O evento foi realizado na 
HidroV3, no bairro Lagoinha, 
onde funciona o núcleo.

A iniciativa do festival 
foi para mostrar aos pais a 
evolução de cada aluno na 
piscina. As crianças nadaram 
com pancha e no estilo crawl, 
com o apoio dos amigos, que 
gritavam palavras de incenti-
vo ao redor da piscina.

“Essas crianças mudaram 
desde quando iniciamos, 
não só amadureceram como 
atletas, mas como pessoas. 
Eu estou muito feliz de po-
der acompanhar a alegria, a 
conquista e o desempenho de 
cada um”, contou a professora 
responsável Verônica Soares 
Gomes.

A piscina foi enfeitada 

com bolas e o clima da tarde 
foi de pura alegria, sorriso no 
rosto e motivação. Ao final, os 
alunos receberam um certifi-
cado de participação.

“Tenho três filhas no pro-

jeto fazendo a natação, e me 
sinto muito feliz por acom-
panhar a evolução delas”, co-
memora a mãe Tatiana Moen-
tack, que vibrou quando cada 
uma caiu na piscina.

Divulgação

1º Festival de Natação Infantil foi realizado na Lagoinha, na última semana

Veleiro movido a energia solar e eólica é desenvolvido pela UFF em parceria com prefeitura e Fundação Euclides da Cunha

Barco do futuro é feito em Niterói
Já está em fase de testes o ve-
leiro F-Boat, desenvolvido em 
Niterói, movido com energia 
solar e eólica e que será utili-
zado para coletar e monitorar 
água da Baía de Guanabara. 
A embarcação foi desenvol-
vida através do Programa de 
Desenvolvimento de Projetos 
Aplicados (PDPA), parceria 
entre a Prefeitura de Niterói, 
a Universidade Federal Flu-
minense (UFF) e a Fundação 
Euclides da Cunha.

A embarcação passa por 
observação do funciona-
mento e reparos na visão 
computacional, substituição 
de controle e hardware mais 
robusto, além de melhorias 
nos sensores de vento da 
embarcação. O barco foi de-
senvolvido pelos Departa-
mentos de Engenharia Elé-
trica (TEE-UFF), Engenharia 
de Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente (TGH-UFF) e do 

Instituto de Computação (IC-
-UFF) da UFF.

O F-Boat conta com assis-
tência de inteligência artificial 
para garantir sua autonomia 
de 24 horas por dia durante 
os sete dias da semana. É o 
primeiro veleiro autônomo 
movido a energia limpa de-
senvolvido pela Universidade.

“Esta embarcação fez uma 
ótima apresentação no Desa-
fio Solar Brasil, evento que a 
Prefeitura de Niterói apoiou 
através da Secretaria do Cli-
ma, e reuniu 14 instituições 
de ensino de todo o Brasil, 
para uma competição de 
barcos solares produzidos por 
universitários. O barco cum-
pre um importante papel de 
analisar diversos parâmetros 
de qualidade da água, além 
de realizar isso através da luz 
do sol e dos ventos. Mostra 
que a mobilidade sustentável 
é um caminho sem volta! O 

transporte com zero emissão 
de carbono é uma das ações 
que a Secretaria do Clima se 
dedica e apoia”, explicou o se-
cretário municipal do Clima, 
Luciano Paez.

O professor do Instituto de 

Computação, Esteban Walter 
Gonzales Clua, atua na cons-
trução do projeto e explica 
como será benéfico para os 
estudos sobre questões am-
bientais.

“Pretendemos que o bar-

co, uma vez pronto e funcio-
nando, seja um laboratório 
tanto para questões de meio 
ambiente, onde possamos 
cada vez mais embarcar no-
vos sensores e novas estraté-
gias de monitoramento, até 
permitir que qualquer grupo 
da Universidade, ou de fora, 
possa utilizá-lo como plata-
forma”, declarou o respon-
sável por parte da criação do 
veleiro.

Para velejar sozinho, o 
F-Boat precisa de sensores 
como anemômetro e biruta, 
indicadores de velocidade e 
direção do vento. As informa-
ções são levadas para o com-
putador também instalado 
dentro do veleiro, traçando 
assim as melhores estratégias 
em termos de posicionamen-
to do leme e vela.

O sistema de bateria in-
cluído serve para alimentar 
os instrumentos eletrônicos 

- sensores e atuadores da 
embarcação - e a propulsão 
elétrica, utilizada esporadi-
camente, quando o vento não 
pode mover a embarcação ou 
para manobras mais precisas, 
em que a vela não consiga 
atuar independente.

O estudante de douto-
rado da pós-graduação em 
computação do Instituto de 
Computação e capitão-te-
nente da Marinha do Brasil, 
André Paulo de Araújo, é um 
dos pesquisadores do projeto 
e falou de sua importância.

“Toda essa tecnologia, que 
antes só víamos em labora-
tório, livros e provas teóricas, 
agora está sendo aplicada em 
um projeto funcional. Vai aju-
dar a coletar informações das 
águas de Niterói, melhorar o 
ecossistema da vida marinha 
na Baía de Guanabara e nos 
outros lagos e rios aqui no Rio 
de Janeiro”, pontuou.

Divulgaçao

Embarcação teve ótima apresentação no Desafio Solar Brasil e passa por ajustes

Torneio será 
realizado no 
próximo dia 
25, no Centro 
Recreativo de 
Neves
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Mercado imobiliário é destaque no 
planejamento de cidades inteligentes no país

Richard Sonsol*

Uma cidade inteligente é mais 
que um espaço urbano que uti-

liza tecnologia de ponta. É no 
avanço das áreas social, cultural, 
política e econômica que as cida-
des do futuro ganharão solidez, 
investindo na inclusão social, na 
redução das desigualdades e no 
desenvolvimento sustentável. 
Diante desse cenário, o mercado 
imobiliário tem se movimentado, 
apostando em inovação e res-
pondendo aos desafios para co-
laborar com o desenvolvimento 
das cidades inteligentes, as smart 
cities, no país.

Niterói conquistou o nono lugar 
no Ranking Geral do Connected 
Smart Cities 2021, destacando-se 
em soluções inovadoras entre as 
dez cidades mais inteligentes e 
conectadas do Brasil. O ranking 
mapeia 677 municípios com 
mais de 50 mil habitantes, com o 
objetivo de identificar as cidades 

com maior potencial de desen-
volvimento no país

As cidades do futuro estão 
aí e vieram para mudar 
a forma de cons-
truir, de morar e 
de usar o espaço 
urbano, que pre-
cisa ser funcional, 
humano e inclu-
sivo, com a mis-
são de melhorar a 
qualidade de vida 
dos habitantes. 
Entre outros in-
vestimentos, cabe 
ao plano urbano 
das cidades apro-
ximar as pessoas dos cen-
tros econômicas, das áreas 
comerciais, de serviços e 
ter a infraestrutura urbana 
necessária, reduzindo o desloca-

mento dos indivíduos e a conse-
quente poluição ambiental.

As cidades inteligentes es-
tão em alta e o tema vem 

ganhando cada vez 
mais espaço e rele-
vância nas esferas 
públicas e na inicia-
tiva privada. Cons-
trutoras e incorpo-
radoras estão atentas 
às transformações 
e investem cada vez 
mais em plantas in-
teligentes e susten-
táveis, valendo-se de 
inovações tecnoló-
gicas para propor-

cionar uma rotina mais 
prática e econômica aos 
moradores, além de utilizar 
novos materiais e técnicas 

sustentáveis na construção dos 

empreendimentos.

É importante soluções como se-
máforos, luminárias e pontos de 
ônibus inteligentes, interligados 
a um centro de controle e opera-
ções, o emprego de inteligência 
artificial, entre outras tantas 
soluções inovadoras, mas a pala-
vra chave de todo o processo de 
planejamento das smart cities, 
sem dúvida, é a moradia.

Quem procura um imóvel na ci-
dade pode contar com a assesso-
ria experiente e segura de um dos 
associados da ADEMI-Niterói, 
com atendimento personalizado 
desde a seleção do imóvel até o 
fechamento da compra. 

Mercado 
imobiliário 

tem apostado 
em inovação e 
responde aos 
desafios para 

colaborar com 
as smart cities

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói
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Depois de dois anos de pausa, cidade voltará a ter confecção do tapete de sal na celebração do Corpus Christi

Tradição de volta a São Gonçalo
O maior tapete de sal de 
Corpus Christi da América 
Latina está de volta às ruas 
de São Gonçalo com muitas 
novidades. Após dois anos de 
“tapete virtual” por conta da 
pandemia, a população vai 
poder visitar os 240 painéis 
confeccionados ao longo de 
dois quilômetros de exten-
são, que vai da Rua Coronel 
Moreira César até a altura da 
Rua Nilo Peçanha. Para este 
ano, são esperadas mais de 
50 mil pessoas para as come-
morações de Corpus Christi. 

Após reunião entre repre-
sentantes do Executivo e Le-
gislativo com o padre André 
Luís Siqueira, pároco da Igreja 
Matriz de São Gonçalo, ficou 
definido que a confecção do 
tapete e a Santa Missa seriam 

durante o dia. A novidade irá 
permitir que mais fiéis pos-
sam participar da celebração, 
com mais opções de transpor-
tes e segurança.

“Estamos com muitas no-
vidades para o Corpus Christi 
deste ano. A mudança de 
horário possibilitará mais 
tempo de visitação dos tape-
tes e, já com o palco montado, 
atrações ao longo de toda a 
manhã. Também haverá mais 
segurança para as milhares 
de pessoas que participam. 
Convidamos a todos os gon-
çalenses e moradores de cida-
des vizinhas para que venham 
participar desse grande mo-
mento de demonstração de 
fé”, declarou o padre André 
Luis, pároco da Igreja Matriz.

Para confeccionar o tape-

te, conhecido como o maior 
tapete de sal da América 
Latina, serão utilizados mais 
de 50 toneladas de sal, além 
de borra de café, pedrarias, 
tintas corantes e litros de 
serragem. Serão produzidos 
240 tapetes da Rua Coronel 
Moreira César, no bairro Zé 
Garoto, até a Rua Nilo Peça-
nha, altura do Clube Mauá, no 
Centro. São esperadas cerca 
de 27 paróquias, sete escolas 
municipais e seis mil voluntá-
rios envolvidos na confecção 
dos painéis de sal.

Divulgação

Tapete de sal no Corpus Christi é uma marca de São Gonçalo, que se orgulha de produzir o maior da América Latina

Niterói vai 
renovar 
convênio 
com Proeis
O secretário de Ordem 
Pública de Niterói, Pau-
lo Henrique de Moraes, 
anunciou esta semana 
pelas redes sociais da pre-
feitura que, nos próximos 
dias, será renovado por 
mais dois anos o convênio 
do Proeis, programa de pa-
gamento das horas extras 
dos profissionais de segu-
rança que atuam, nas horas 
de folga, no policiamento 
de Niterói. Paulo Henri-
que disse que, além dos 
policiais que trabalham a 
pé, o número de viaturas 
cedidas pela Prefeitura 
passará de 15 para 25.

“Nós estamos redu-
zindo os índices de crimi-
nalidade em Niterói ano 
a ano. Nós continuamos 
trabalhando muito forte 
para atender ao cidadão e 
para tranquilizar a popu-
lação da nossa cidade. Por 
isso faremos a renovação 
do convênio com a Polícia 
Militar, que é o Proeis, para 
que possamos colocar um 
efetivo maior nas ruas”, 
afirmou o secretário de 
Ordem Pública.

O secretário lembrou 
que, nos primeiros cinco 
meses de 2022 em relação 
ao mesmo período do ano 
passado, a redução do nú-
mero de roubos de rua foi 
de 33% e a de roubos de 
veículos foi de 57%.

Niterói: 4ª dose para 
o pessoal da saúde
Seguindo o calendário de 
vacinação contra covid-19 
para pessoas a partir de 50 
anos, nesta segunda-feira 
(13), os profissionais de saú-
de podem receber a quarta 
dose, e a partir do dia 20, 
também serão vacinados 
os trabalhadores da área da 
saúde. Para receber a imuni-
zação é preciso apresentar o 
comprovante de residência, 
identidade, CPF e compro-
vante das doses anteriores. A 
vacinação está disponível nas 
policlínicas do Vital Brazil, 
Itaipu, Barreto, São Lourenço, 
Piratininga e Engenhoca, das 
8h às 17h, com entrada até às 
16h. É necessário respeitar o 
intervalo de quatro meses da 
terceira dose. 

“Nas últimas semanas, 
verificamos um leve aumen-
to no número de casos de 
Covid-19 em Niterói, mas 
isso não se refletiu em um 
aumento de internações. 
Praticamente todos os casos 
apresentam sintomas leves 

ou moderados, sem neces-
sidade de internação. E isso 
se deve ao bom percentual 
de vacinação que temos na 
cidade. A vacina é a principal 
forma de combater os efeitos 
da Covid-19 e é importante 
que todos tenham o esquema 
vacinal completo”, afirmou a 
subsecretária municipal de 
Saúde, Camilla Franco.

Agendamento - Segundo 
a prefeitura, a aplicação da 
vacina contra a covid-19 pode 
ser agendada, bastando fazer 
o download do aplicativo 
Colab, que está disponível 
gratuitamente na Play Store 
(Android) e App Store (iOS), 
e seguir o passo a passo de 
cadastro. É necessário ser do 
público alvo da idade para re-
ceber a imunização, seguindo 
o calendário, de acordo com 
as diretrizes do Plano Nacio-
nal de Imunização. Também 
é possível agendar pelo site 
www.niteroi.rj.gov.br/agen-
damentovacina.

Premiação voltada para Direitos Humanos apresenta dez categorias

Prêmio Renatinho está com 
inscrições abertas até 26/6

Estão abertas até dia 26 as 
inscrições para o II Prêmio 
de Direitos Humanos “Verea-
dor Renatinho”, da Prefeitura 
de Niterói. Há 10 categorias 
de premiação: Proteção dos 
Direitos Humanos, Educa-
ção em Direitos Humanos, 
Igualdade Étnica e Racial, 
Diversidade Sexual e de Gê-
nero, Liberdade Religiosa, 
Migrantes e Refugiados, Se-
gurança Pública, Povos Tra-
dicionais, Direito à Cidade 
e Moradia e Combate aos 
Efeitos da Pandemia. O prê-
mio, que é promovido pela 
Secretaria Municipal de Di-
reitos Humanos, tem como 
objetivo incentivar e inspirar 
boas práticas voltadas para 
os direitos humanos em 
Niterói. Os interessados em 
participar podem se inscre-
ver pelo e-mail smdh@smdh.
niteroi.rj.gov.br.

A premiação é destinada 
a pessoas físicas e institui-
ções do município. O edital 
foi publicado na última se-
mana. Entre os critérios para 
inscrição deve constar no 
corpo do e-mail a identifica-
ção da categoria selecionada, 
identificação da pessoa física 
ou jurídica indicada, com 
breve histórico de biografia, 
entre outros.

A seleção dos melhores 
inscritos em cada categoria 
será definida a partir do 
histórico de atuação na área 

de Direitos Humanos, do de-
senvolvimento de ações re-
levantes no período de 2021 
e 2022, a implementação de 
práticas inovadoras em rela-
ção ao tema, a relevância e o 
impacto social do trabalho 
realizado e a contribuição 
prestada à implementação 
do Programa Nacional de 
Direitos Humanos. Os pre-
miados receberão certifica-
dos durante uma cerimônia 

que será realizada no dia 15 
de julho, data em que é cele-
brado o Dia Municipal pelos 
Direitos Humanos.

O secretário de Direitos 
Humanos de Niterói, Rafael 
Adonis, diz que o prêmio 
reforça a importância do 
trabalho do vereador Rena-
tinho, falecido no ano passa-
do, e as ações humanitárias 
promovidas por entidades e 
personalidades da cidade.

O vereador de Niterói Renatinho faleceu em 2021, vítima de covid-19

Divulgação
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Vacinação contra covid-19 segue calendário para pessoas a partir de 50 anos

Confecção dos 
tapetes será 
realizada de dia
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SG: hemonúcleo pede 
doações de sangue
O Hemonúcleo de São Gon-
çalo, que funciona anexo ao 
Polo Sanitário Washington 
Luiz, no Zé Garoto, recebe, 
mensalmente, 800 bolsas 
de sangue. O volume parece 
grande, mas serve para abas-
tecer as unidades da rede pú-
blica de saúde municipal e o 
estoque sempre está no limi-
te. A próxima terça-feira, 14, 
é o Dia Mundial do Doador 
de Sangue e o Hemonúcleo 
espera receber mais doações.

“Somos ligados ao Hemo-
rio, mas temos um estoque 
próprio para abastecer a 
cidade. O sangue doado é 
usado em diversas situações, 
não somente em acidentes. 
Pacientes que fazem cirurgia 
no município também po-
dem precisar de transfusão 
de sangue, paciente com 
dengue, entre outros. São 
diversas as aplicabilidades e 
é muito importante que te-
nhamos sempre um estoque 
alto para continuarmos aju-
dando as vidas gonçalenses”, 
disse o diretor do Hemonú-
cleo de São Gonçalo, Raphael 
Rangel. 

Diariamente, mais de 20 
bolsas de sangue são usadas 
na cidade. E, nem sempre, 
elas são repostas na mesma 
proporção. Por isso, a neces-
sidade de conscientização da 
doação entre a população é 
muito importante. “O Hemo-
núcleo necessita, constante-
mente, de doadores. Antes 
da doação, os candidatos 
passam por uma triagem e 
os funcionários avaliam se 

a pessoa está ou não apta 
para a doação. Alguns exa-
mes também são realizados”, 
disse o diretor. 

A retirada de cerca de 400 
ml de sangue leva poucos 
minutos e, após a doação, 
a pessoa pode seguir a vida 
normalmente. O corpo hu-
mano tem cerca de dois 
litros de sangue e o líquido 
retirado é reposto em pou-
cos dias, dependendo de 
cada organismo. “A doação 
de sangue, além de ajudar 
ao próximo, de poder sal-
var vidas, não prejudica de 
nenhuma forma o doador. 
Inclusive, pessoas hiperten-
sas e diabéticas podem fazer 
a doação. As restrições são 
para pessoas que têm doen-
ças autoimunes e infecções 
sexualmente transmissíveis 
(ISTs)”, esclareceu Raphael.

Requisitos - Para fazer a 
doação é necessário estar 
em boa condição de saúde; 
ter entre 16 e 69 anos; pesar, 
no mínimo, 50 quilos; não ter 
nenhum processo inflama-
tório; não ter feito piercing 
e tatuagem há menos de 
um ano, não estar gripado, 
não ter nenhuma doença 
transmitida pelo sangue; 
não ter tido hepatite após 
os 11 anos; não ter evidência 
clínica ou laboratorial de 
doenças sexualmente trans-
missíveis, como hepatite B 
e C, Aids, não ter doença de 
Chagas, não ter tido malária 
e não pode fazer uso de dro-
gas ilícitas injetáveis.

Colubandê: obras da nova 
clínica começam este mês

Os moradores do bairro Co-
lubandê vão ganhar uma 
clínica gonçalense novinha. 
A construção começará neste 
mês de junho e deve ser en-
tregue até o fim do primeiro 
semestre do próximo ano. 
O novo equipamento, na 
Avenida José Mendonça de 
Campos, vai abrigar oito equi-
pes da Estratégia de Saúde da 
Família, um Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (Nasf ), 
dentistas, equipes dos pro-
gramas da Atenção Básica, de 
apoio e administrativas.

A clínica terá o diferencial 
de ter os serviços de raios-x e 
ultrassonografia. A unidade 
terá recepção ampla com sala 
de espera, 16 consultórios 
para as equipes das ESFs, 
mais consultórios multifun-
cionais para os profissionais 
do Nasf, seis consultórios 
odontológicos, salas de pro-
cedimentos e curativos, imu-
nização, inalação, fisioterapia 
de baixa complexidade, área 
livre para a prática de ativida-
des físicas, sala multiuso para 
capacitações de educação 
permanente, acolhimento, 
coleta laboratorial, estoque e 
esterilização.

A expectativa é atender a 
32 mil usuários na unidade 
com as oito equipes da ESFs. 
“A clínica vai agregar dois pos-
tos já existentes – Colubandê 

1 e 2, que têm três equipes de 
Estratégia de Saúde da Famí-
lia (ESFs) e atendem a cerca 
de 12 mil pessoas. Vamos 
quase triplicar as equipes e os 
atendimentos com a clínica, 
além de oferecer outros ser-
viços”, disse a coordenadora 
geral da Atenção Básica da Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil de São Gonçalo, 
Ana Cláudia Pinnas.

Cada equipe da ESF é for-
mada por médico generalista, 
enfermeiro, técnico de en-

fermagem e até seis agentes 
comunitários de saúde. O 
Nasf é composto por nutri-
cionista, fisioterapeuta, edu-
cador físico, assistente social, 
psicólogo e fonoaudiólogo. 
Além dos profissionais, todos 
os programas da Atenção 
Básica estarão disponíveis: 
pré-natal, saúde da criança e 
do adolescente, hipertensão 
e diabetes, combate à tuber-
culose e hanseníase, saúde do 
homem, da mulher, da popu-
lação negra e LGBTQIA+, gru-

po de apoio à amamentação 
e controle do tabagismo. O 
espaço também vai oferecer 
exames laboratoriais de san-
gue, urina e fezes.

O terreno, que é de pro-
priedade da Prefeitura de São 
Gonçalo, já começou a ser 
preparado. As obras devem 
iniciar nos próximos dias e 
seguirão todas as normas 
e protocolos de instalação 
do Ministério da Saúde e da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

Construção deve ser concluída até o fim do primeiro semestre de 2023
Divulgação

Nova clínica que começará a ser erguida no Colubandê terá o diferencial de ter os serviços de raios-x e ultrassonografia
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São 200 vagas gratuitas em curso sobre empregabilidade e trabalho

Firjan oferece formação 
on-line para os jovens

O programa ViraVida Jovens 
do Futuro 2022, executado 
pela Firjan Sesi, está com 
as inscrições abertas para o 
curso on-line sobre empre-
gabilidade. São 200 vagas 
gratuitas e destinadas a ado-
lescentes e jovens de ambos 
os sexos, entre 14 e 22 anos, 
em todo o estado do Rio. Para 
esta edição, as inscrições 
ocorrem até 14 de junho para 
o módulo “Empregabilidade 
na prática”, proporcionando 
aos jovens o aprendizado 
sobre questões relaciona-
das ao mundo do trabalho. 
Serão abordadas questões 
práticas e comportamentais,  
assim como o uso do por-
tuguês e da matemática do 
dia a dia.

Em 2020, devido à pan-
demia, foi construída uma 
versão on-line para a realiza-

ção do programa. Com uma 
tecnologia social chancelada 
pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unes-
co), as ações são pautadas 
no acolhimento, no diálogo 
e na construção coletiva. O 
Programa conta com uma 
equipe multidisciplinar for-
mada por psicólogos, peda-
gogos, assistentes sociais e 
professores de português e 
matemática.

O programa ocorre em 
plataformas de fácil acesso, 
promovendo atividades em 
horários flexíveis, permitin-
do aos jovens inclui-las em 
sua rotina. Ao longo de três 
meses, os jovens poderão 
refletir sobre o seu perfil e 
escolhas profissionais, além 
de aprimorar sua perfor-
mance em processos seleti-

vos. Os conteúdos vão desde 
a elaboração de currículos 
atrativos até aspectos so-
cioemocionais em situações 
de dinâmicas de grupo e 
entrevistas.

“Trata-se de uma expe-
riência que contribui para o 
autodesenvolvimento e para 
o desenvolvimento de com-
petências para o mundo do 
trabalho”, resume Celso de 
Souza Cunha, especialista 
em Projetos Especiais da 

Firjan SESI e coordenador 
do ViraVida.

O Programa ViraVida Jo-
vens do Futuro é uma ini-
ciativa da Firjan Sesi que 
visa a importância do aco-
lhimento, do fortalecimento 
da rede de apoio e da conti-
nuação do desenvolvimento 
psicossocial de jovens frente 
aos desafios já existentes no 
âmbito social, educacional, 
de empregabilidade e saúde, 
temas estes agravados em 
decorrência da pandemia. 
A iniciativa atua há mais de 
dez anos no Rio, atendendo 
jovens de 14 a 22 anos de 
comunidades de baixa renda 
e em situação de vulnerabili-
dade social.

Para mais informações, 
visite a página do Programa 
ViraVida, no site da Firjan 
Sesi.

Programa ocorre 
em plataformas 
de fácil acesso 
e em horários 
flexíveis, durante 
três meses

Divulgação/ Firjan

Programa ViraVida Jovens do Futuro está com inscrições abertas até o próximo dia 14 de junho. Ao todo estão sendo oferecidas pela Firjan Sesi 200 vagas

Chances para fazer 
bonito na cozinha
O projeto Energia do Sabor, 
iniciativa da Naturgy em par-
ceria com a Unilasalle – ins-
tituição de ensino superior 
de Niterói, está com 40 vagas 
abertas para os cursos gra-
tuitos de Auxiliar de Cozinha 
e Cozinheiro Internacional, 
sendo 20 vagas para cada um. 
As inscrições podem ser feitas 
de 13 a 24 de junho por jovens 
de 17 a 25 anos, moradores 
de Niterói, São Gonçalo e 
arredores que tenham con-
cluído ou estejam cursando 
o ensino médio, além de ter 
renda familiar de até três sa-
lários-mínimos.

Com o objetivo de capa-
citar os jovens para exercer 
todas as atividades dentro da 
cozinha e torná-los profissio-
nais da área, os cursos terão 
aulas teóricas e práticas. O 
de Auxiliar de Cozinha terá 
duração de seis meses; já o 
de Cozinheiro Internacional, 
onze meses.

“No meio do curso já tem 
aluno trabalhando, eles são 
absorvidos facilmente no 
mercado de trabalho porque 
os próprios restaurantes já 
procuram a gente, pois os 
alunos têm a técnica pra co-
meçar de imediato, eles não 
precisam de treinamento”, 
explica Vicente Maia, profes-
sor e coordenador dos cursos 
de Gastronomia da Unilasalle.

Para fazer a inscrição, o 

interessado deve ir ao setor 
de Ação Comunitária da Uni-
lasalle, de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 16h, levando 
original e cópia da identidade 
(RG), Certidão de Nascimen-
to, CPF e comprovante de 
residência. Também são ne-
cessários – somente originais 
- comprovantes de renda (três 
últimos meses) e de conclusão  
do Ensino Médio (caso tenha 
concluído) e, ainda, o Ca-
dastro Único, caso o jovem 
possua.

Após a inscrição, os can-
didatos passarão por um pro-
cesso de seleção, que consiste 
em entrevista com os coorde-
nadores dos cursos.

O projeto Energia do Sabor 
existe há 10 anos e já formou 
mais de 150 jovens de baixa 
renda, entre 17 e 25 anos, em 
cursos de padeiro, cozinheiro 
internacional, pâtisserie e 
auxiliar de cozinha. O retor-
no de empregabilidade é de 
praticamente 100%.

Serviço:
Cursos gratuitos: Auxiliar de 
Cozinha e Cozinheiro Inter-
nacional
Inscrições: 13 a 24 de junho
Local: setor de Ação Comuni-
tária da Unilasalle - Rua Gas-
tão Gonçalves 79, Santa Rosa, 
Niterói. Telefone: 2199-6607
Horário: de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 16h.

 Antonio Pinheiro/Divulgação

São 20 vagas para auxiliar de cozinha e 20 para cozinheiro Internacional

Cidades
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Luiz Antonio Mello, um dos grandes nomes do jornalismo e da música, entra para a Academia Niteroiense de Letras

AFL dá 
posse a 
Luiz Alberto 
Romeu

O engenheiro e pintor Luiz Al-
berto Barbosa Romeu tomou 
posse na Academia Flumi-
nense de Letras (AFL) no dia 2 
de junho, em solenidade pre-
sidida pela presidente Márcia 
Maria de Jesus Pessanha. 
Saudado por Lúcia Romeu, o 
novo imortal passou a ocupar 
a cadeira nº 6 da Classe de 
Belas Artes, que tem patrono 
o renomado artista plástico 
Israel Pedrosa. 

Luiz Romeu se disse honra-
do em ingressar na centenária 
Academia, em especial suce-
dendo ao professor da Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF) e artista plástico Robert 
Preis, cuja viúva, Aidyl de Car-
valho Preis, ex-vice-reitora e 
ex-presidente da ASPI-UFF, 
também integrante da AFL, 
esteve presente à sessão.

ANL se renova com posse de 
três jornalistas nesta segunda

Os jornalistas Luiz Antonio 
Mello, o LAM, Gabriela Nas-
ser e Verônica Oliveira vão 
ser empossados na Academia 
Niteroiense de Letras (ANL), 
em solenidade marcada para 
esta segunda-feira, dia 13, a 
partir das 19h, na Câmara de 
Vereadores de Niterói. A pos-
se do trio marca uma nova 
era da ANL, sob a presidência 
de Edgard Fonseca, destina-
da a trazer escritores mais 
jovens para a distinta Casa. “A 
Academia Niteroiense de Le-
tras, como todas as demais, 
precisa de renovação, com a 
entrada de acadêmicos mais 
jovens que possam perpetuar 
o nome da nossa agremia-
ção”, explicou o presidente 
da ANL. 

Um dos fundadores da 
FM Fluminense Maldita, o 
jornalista, escritor e radialista 
Luiz Antônio Mello também 
apresenta extensa trajetória 
no jornalismo, tendo atuado 
desde a década de 1970 como 
repórter, editor, colunista de 
variados assuntos, articulista 
e consultor. Foi também pre-
sidente da Fundação de Arte 
de Niterói (FAN) e presidente 
de Niterói Empresa de Lazer 
e Turismo (Neltur). Um dos 
aspectos mais marcantes de 
sua carreira na comunicação 
foi o espaço que abriu para 
rock nas rádios do Brasil, to-
cando os primeiros trabalhos 
de importantes bandas que 
surgiam na década de 1980, 
como Paralamas do Sucesso 
e Legião Urbana. Com isso, 
LAM, como também é am-
plamente conhecido, ajudou 

a escrever um importante 
capítulo da história do rock 
nacional e, mais tarde, se tor-
nou autor dos livros “A Onda 
Maldita” e de um guia prático 
com as regras de sobrevivên-
cia na “selva do jornalismo”.

A jornalista Gabriela Nas-
ser também passou pela 
Rádio Fluminense, onde 
comandou o programa 
“Fashion Club”. Entre os li-
vros lançados pela escritora e 
poeta, estão o infanto juvenil 

“Pompa e as circunstâncias”. 
A obra aborda temas impor-
tantes, como o uso de drogas, 
violência, meio ambiente, 
respeito à religião, e zelo 
no uso das redes sociais. O 
título foi lançado em meio 
à pandemia, no Rio Cricket 
Associação Atlética.

Nas últimas três déca-
das, Verônica Oliveira atuou 
como repórter, redatora e 
assessora de imprensa. No 
entanto, foi em 2018, quando 

fundou a Texto & Café, que 
iniciou sua trajetória como 
escritora e editora. Desde 
então, já são vários os livros 
escritos, como o da Associa-
ção Médica Fluminense, da 
tradicional escola GayLus-
sac e obras sobre empreen-
dedorismo feminino. No 
“Adaptar-se é preciso” e “20 
lições para empreender”, ela 
contou a trajetória profissio-
nal de várias integrantes do 
Somos Empreendedoras.

Luiz Antonio Mello, o LAM, Gabriela Nasser e Verônica Oliveira foram eleitos

Barroso falará 
de liberdade 
de expressão 
na Emerj
No próximo dia 22, das 10h 
às 12h, o Fórum Permanente 
de Liberdade de Expressão, 
Liberdades Fundamentais 
e Democracia e o Núcleo de 
Pesquisa em Liberdades de 
Expressão e de Imprensa e 
Mídias Sociais, ambos da Es-
cola da Magistratura do Esta-
do do Rio de Janeiro (Emerj), 
promoverão palestras sobre 
liberdade de expressão dian-
te da ascensão das mídias 
sociais. O evento acontecerá 
presencialmente no auditó-
rio Emerj Desembargador 
Paulo Roberto Leite Ventura, 
e on-line, via plataformas 
Zoom e YouTube.   

A palestra “Liberdade de 
Expressão e Democracia na 
Era Digital” é organizada e 
moderada pelo desembar-
gador do TJRJ André Gustavo 
Corrêa de Andrade, que foi 
diretor-geral da Emerj no 
biênio 2019/2021, doutor 
em Direito pela Universida-
de Estácio de Sá, presidente 
do Fórum Permanente de 
Liberdade de Expressão, 
Liberdades Fundamentais e 
Democracia e coordenador 
do Núcleo de Pesquisa em 
Liberdades de Expressão  
e de Imprensa e Mídias So-
ciais. 

Palestrantes - Serão pa-
lestrantes o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Luís Roberto Barroso, 
doutor e livre docente em Di-
reito pela Uerj e pós-doutor 
pela Harvard Law School; a 
advogada em direito público 
e digital Luna van Brussel 
Barroso, mestre em Direito 
Público pela Uerj; e o procu-
rador do Estado do Rio de Ja-
neiro Gustavo Binenbojm.

Murilo Lima

Lúcia Romeu e Luiz Alberto Romeu 

Luiz Romeu 
ocupa cadeira de 
Belas Artes
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Fernando 
Diniz rasga 
elogios a 
Germán Cano

O Fluminen-
se voltou a 
v e n c e r  n o 
Campeona-
to Brasileiro. 
Os tricolores 

passaram pelo Atlético-
-MG, no Maracanã. Um 
dos destaques da equipe 
carioca foi o atacante 
Germán Cano. O argen-
tino marcou duas vezes 
e segue como o artilheiro 
do Fluminense na tem-
porada.

O técnico Fernando 
Diniz rasgou elogios a 
Cano. O comandante 
lembrou que a boa re-
lação com o atacante 
vem desde a temporada 
passada, quando passou 
pelo Vasco.

“O Cano tem uma sin-
tonia bastante fina com 
aquilo que eu penso do 
futebol. Mas é mais do 
que penso do futebol, é 
do que penso na vida. É 
um cara diferente, mi-
nha relação com ele no 
Vasco foi extremamen-
te prazerosa, com um 
grau de profundidade 
que não é fácil de ter em  
p o u c o  t e m p o.  A q u i 
no Fluminense é uma  
continuidade disso”, dis-
se.

“Ele, além de fazer 
gols, eu falei isso no Vas-
co que ele ia ser mais 
participativo, na fase de 
construção. Mas isso não 
ia inibir ele de fazer os 
gols. E ele tem ajudado 
muito a equipe em todos 
os momentos do jogo, 
está sendo premiado com 
esse número de gols”, 
completou.

Com ingressos esgotados, Cruzmaltino recebe o Cruzeiro neste domingo

Vasco transforma Maraca 
em caldeirão contra o líder

O Vasco terá pela 
frente neste do-
mingo seu maior 
desafio até ago-
ra nesta Série B 
do Campeona-
to Brasileiro. O 

Cruzmaltino receberá o líder 
Cruzeiro às 16 horas (de Bra-
sília), pela 12ª rodada da com-
petição.

As duas equipes estão no 
grupo de acesso, mas a Raposa 
é a grande sensação da tempo-
rada com nove vitórias em 11 
jogos. O time treinado pelo uru-
guaio Paulo Pezzolano faz uma 
excelente campanha e possui o 
ataque mais positivo e a defesa 
menos vazada. Na tabela, o 
Cruzeiro disparou na ponta 
com 28 pontos, seis a mais que 

o vice Bahia e sete na frente do 
Vasco, terceiro colocado.

No Cruzmaltino, o golpe 
recebido com a saída do téc-
nico Zé Ricardo para o futebol 
japonês foi bem assimilado. O 
time vem de vitória importante 
sobre o Náutico no meio da se-
mana, em Recife. Com a moral 
alta, o pensamento do time está 
voltado para o jogo de domingo.

“Nossa expectativa é muito 
grande. É um grande clássico, 
grande jogo. Vai se um dos jogos 
mais bonitos de se ver deste 
início de Série B. Vamos buscar 
os três pontos em casa, que é 
o nosso objetivo”, afirmou o 
meia Nenê.

Apesar do bom momento, 
Paulo Pezzolano mantém os 
pés no chão e prevê um duelo 

complicado no Maracanã con-
tra o Vasco, única equipe ainda 
invicta na competição.

“Vai ser um jogo difícil. O 
Vasco ainda não perdeu, o 
único que vem invicto, jogo 
muito difícil, mas temos que 
nos preocupar com a gente 
mesmo, temos que seguir me-
lhorando individualmente e 
coletivamente. Esse jogo vai 
ser muito difícil, mas estamos 
preparados para jogá-lo, acho 
que a pressão é toda para eles”, 
ponderou o técnico da Raposa.

No Vasco, convocado para 
a seleção brasileira sub-20, 
o volante titular Andrey dos 
Santos não estará disponível 
e Matheus Barbosa deve ficar 
com a vaga para enfrentar seu 
ex-clube.

Daniel Ramalho / Vasco

A bola parada do jovem atacante Figueiredo é uma das armas do Vasco para superar o Cruzeiro neste domingo

Botafogo junta os 
cacos contra o Avaí

Fla tem crescimento 
nas redes sociais

Um jogo entre 
um time que 
joga mal em 
casa e outro 
que não ganha 
como visitante. 

Um choque entre equipes 
que precisam reagir. É neste 
cenário que o Botafogo junta 
os cacos após a goleada de 4 
a 0 sofrida para o Palmeiras 
e recebe o Avaí na segunda-
-feira, às 19 horas, no estádio 
Nilton Santos, pela 11ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. A 
goleada na capital paulista 
levou os botafoguenses, es-
tacionados com 12 pontos, 
precisarem se distanciar da 
zona de rebaixamento.

Luís Castro, treinador  
do Botafogo, sabe que o time 
precisa evoluir muito em 

Se o Campeo-
nato Brasileiro 
está acirrado 
dentro de cam-
po, fora dele os 
clubes também 

disputam o domínio das redes 
sociais. No Ranking Digital dos 
Clubes Brasileiros, o IBOPE Re-
pucom destaca o desempenho 
mensal no volume de novos 
inscritos nas redes sociais das 
equipes. Em maio, o Flamengo 
ficou na liderança.

Ao todo, de acordo com o 
levamento, os 50 clubes ava-
liados pelo estudo somaram 
cerca de 2 milhões de novos 
seguidores durante o mês de 
maio. Entre os times consi-
derados, os cinco que mais 
se destacaram no mês foram: 

relação ao duelo contra o 
Palmeiras.

“Nós sabemos que preci-
samos construir uma equipe 
competitiva. Nunca vendi 
ilusões porque vim muito de 
baixo e não vai ser aqui que 
vou vender ilusões porque 
mídia, torcida, direção queira. 
Precisamos progredir para o 
próximo jogo”, disse.

O Botafogo não vai contar 
com o lateral-direito Saravia, 
suspenso por acúmulo de car-
tões amarelos. Assim, Daniel 
Borges, que jogou na esquer-
da diante do Palmeiras, volta a 
sua posição de origem. Hugo 
aparecerá na lateral esquer-
da, depois de ter atuado no 
ataque contra o Verdão. O trei-
nador deve promover outras  
mudanças.

Flamengo, Corinthians, São 
Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. 
Juntos, eles somaram cerca de 
1 milhão de inscrições, metade 
do total.

O primeiro colocado, o Fla-
mengo, somou 446 mil novas 
inscrições na coma de suas pla-
taformas. O maior crescimento 
foi no Instagram, com 53% dos 
novos seguidores. Twitter e 
Tiktok, juntos, somaram 44%, 
cerca de 190 mil novos inscritos 
do Rubro-Negro.

O Corinthians foi o segundo 
que mais cresceu nas redes so-
ciais, com mais de 230 mil no-
vas inscrições. Assim como no 
caso do Flamengo, o Instagram 
foi a rede social do Alvinegro 
Paulista que mais cresceu, com 
69% das novas inscrições.


