
Mulheres encontram apoio 
contra a violência em Niterói

Espaço funciona em shopping e presta acolhimento e encaminhamento aos serviços do poder público

EM UM ANO, NÚCLEO JÁ ATENDEU MAIS DE 200

 Divulgação

O lazer nas orlas de Niterói e de 
Maricá ganhará reforço no que-
sito segurança a partir desta se-
gunda-feira, com a entrega de seis 
novos quadriciclos para o 12 BMP 
(Niterói). Os veículos fazem parte 
de uma frota de 56 adquirida pela 
Secretaria de Estado de Polícia 
Militar para dinamizar patrulha-
mento em todo o litoral do Estado 
do Rio de Janeiro. Além de tra-
fegar com facilidade na faixa de 
areia, os quadriciclos contribuem 
para a mobilidade e para agilizar 
o deslocamento dos policiais mi-
litares no caso de haver ocorrên-
cias nas praias.
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Mais segurança 
nas praias de 
Niterói e Maricá

Ouro na 
Matemática e 
na superação
Bruno Ferreira de Souza, 13 anos, 
ganhou medalha de ouro na 
Olimpíada Estadual de Matemáti-
ca (Omerj) como aluno revelação 
das escolas municipais do Estado. 
Desde os 3 anos ele é acompanha-
do pela equipe da Pestalozzi de 
Niterói. Aluno da Escola Levi Car-
neiro, no Sapê, Bruno também 
conquistou medalha de bronze 
na competição geral da Omerj.

PANORAMA\PÁG. 2
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A vitória pessoal de Bruno é maior, e a dos profissionais que o atendem na Pestalozzi também

ESPORTES

Choque de 
tricolores pelo 
Brasileirão
Embalado pela classificação na 
Copa do Brasil, o Fluminense vi-
sita o São Paulo, na tarde de do-
mingo, pelo Brasileirão.

Ganso, principal articulador do Fluminense, reencontra o São Paulo, clube onde já atuou

Fla joga em 
Brasília e Vasco 
no Maranhão

PÁG. 8

A floresta de 
Sebastião 
Salgado
O Museu do Amanhã recebe 
a exposição “Amazônia”, de 
Sebastião Salgado, a partir 
desta terça. Idealizada por 
Lélia Salgado, a mostra, que 
reúne 194 fotografias, já 
passou por vários países.

PÁG. 2

CULTURA

Sebastião Salgado/Divulgação

Exposição “Amazônia” pode ser 
visitada a partir de terça-feira

Brasil se destaca na vacinação infantil 
Em todo o mundo foi registrada a maior queda nas vacinações infantis dos últimos 30 anos

CIDADES\PÁG. 3
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Escolas abrem 
portas para as 
férias na 2ª
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Mailson Santana / Fluminense

Depressão afeta 
duas em cada 
dez gestantes

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

 Seis novos quadriciclos da Polícia Militar serão destinados ao Batalhão de Niterói, que também atende ao município vizinho de Maricá

OPINIÃO
CHARBEL TAUIL

A força dos 
novos negócios
em Niterói

PÁG. 4

85 prefeitos 
apoiam reeleição 
de Castro
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Multa para ciclistas
Diariamente preciso andar pelas ruas de São Gonçalo e Nite-
rói e são raros os dias que não tenho que desviar de um ciclista 
para não ser atropelado na faixa de pedestres ou nas calçadas. 
Esses ciclistas deveriam ser punidos como manda o Código 
Brasileiro de Trânsito. Sim! Existe multa no CPF para quem 
conduz a bicicleta de forma agressiva e não respeita as leis de 
trânsito. No entanto, os guardas municipais das cidades não 
fazem valer o direito de ir e vir em segurança de quem anda 
pelas ruas a pé. Por mais punições para os maus educados e 
por mais campanhas educativas nos municípios.
Alex Santos

Falta médico
Sou moradora de Maricá e venho fazer um pedido para que 
a Prefeitura inclua um médico neurologista pediátrico em 
alguma unidade de saúde da cidade. Por favor, estamos sem 
essa especialidade no município, desde fevereiro, e nossos 
filhos precisam reajustar os remédios. Desde que a última 
médica saiu, não tem um especialista na área para isso. 
Daniele Santana

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

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

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

Sebastião Salgado no 
Museu do Amanhã 
O Museu do Amanhã recebe 
a exposição “Amazônia”, de 
Sebastião Salgado, a partir 
desta terça. Idealizada e 
montada por Lélia Wanick 
Salgado, que assina a cura-
doria, a mostra, que reúne 
194 fotografias, já passou 
pela França, Itália, Inglaterra 
e São Paulo.

Até o dia 29 de janeiro 
de 2023, o público poderá 
conferir a exposição, que é 
resultado da imersão, por 
sete anos, de Sebastião e Lé-

lia Wanick Salgado na maior 
floresta tropical do planeta, 
que transforma-se em um 
convite à informação, à re-
flexão e à ação em defesa do 
ecossistema imprescindível 
à vida no planeta. E há o 
recorte de árvores, animais, 
margens, várzeas, clareiras.

A visitação pode ser feita 
de terça a domingo, das 10h 
às 18h. Os ingressos cus-
tam R$30 (inteira) e R$15 
(meia). Às terças a entrada 
é gratuita. 

CULTURA

Mundo Bita
O Mundo Bita é a atração da 
Sala Nelson Pereira dos San-
tos, em São Domingos, com 
o show “Dentro do Mundo 
Lá Fora”. As apresentações 
de Flora, Lila, Dan, Tito e 
o amigão de bigode laran-
ja acontecem neste sábado, 
às 16h, e domingo, às 15h. A 
atração vai reforçar uma 
mensagem que é essência 
do fenômeno infantil: o in-
centivo às brincadeiras ao ar 
livre e a amizade. O ingresso 
custa R$80 (inteira) e está à 
venda no site Sympla.

PORTINARI – No mês de julho, o CCBB Rio recebe a 
exposição Portinari Raros, com obras originais pouco 
conhecidas pelo público de Candido Portinari. Estas 
obras trazem à cena o abstrato, a fauna, a flora, as 
crianças e o teatro. A programação inclui diversas 
atividades que estimulam a troca, a investigação, a 
reflexão e a criação.

JUVENTUDE – Até o dia 6 de agosto, fica em cartaz na 
Galeria da Aliança Francesa Botafogo a exposição “In-
souciance: Juventudes Transatlânticas”, do fotógrafo 
francês Vincent Rosenblatt. A mostra apresenta cerca 
de 90 fotografias produzidas na França e no Brasil entre 
1997 a 2021, sobre a juventude dos dois países. De se-
gunda a sexta, das 10h às 20h, e sábado, das 9h às 12h.

Sebastião Salgado/Divulgação

Exposição “Amazônia” pode ser visitada a partir de terça-feira

Divulgação

Show “Dentro do Mundo Lá Fora” 

será apresentado em Niterói

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Pela promoção da 
igualdade racial
Estão abertas as inscrições 
para o edital “Territórios An-
tirracistas”, que selecionará, 
via chamamento público, 
iniciativas para fazer ações de 
promoção da igualdade racial 
na cidade do Rio. Serão con-
templadas 25 propostas apre-
sentadas por organizações 
da sociedade civil que visem 
à execução de produtos cul-
turais, artísticos e científicos. 
O edital destinará de R$ 400 
mil às iniciativas e poderão 
participar organizações com 
cadastro ativo que possuam 
existência legal no mínimo 
de três anos e que preencham 
os requisitos expostos no do-
cumento - disponível na aba 
“editais e avisos” no site da 
Secretaria Municipal de Go-
verno e Integridade Pública 
(Segovi). (https://segovi.pre-
feitura.rio/editais-e-avisos/).

Para se inscrever é preciso 
levar envelope com o projeto 
e as documentações exigidas 
até 6 de agosto no Protocolo 
da Segovi (Rua Afonso Caval-
canti, 455, 15º andar, Cidade 
Nova). 

Rio precisa qualificar profissionais

O estado do Rio de Janeiro 
precisa qualificar 585 mil 
trabalhadores em ocupa-
ções industriais nos pró-
ximos três anos. É o que 
aponta o Mapa do Traba-
lho Industrial 2022-2025, 
compilado pelo Observató-
rio Nacional da Indústria. 
Do total, cerca de 460 mil 

Divulgação

profissionais já possuem 
uma formação ou estão 
inseridos no mercado, mas 
precisam se aperfeiçoar. 
Entre as áreas que mais 
vão demandar profissio-
nais estão: transversais, 
metalmecânica, logística 
e transporte, construção e 
tecnologia da informação.

Cecierj abre seleção 
de bolsistas
A Fundação Cecierj abre 
inscrições para seleção de 
bolsistas que vão atuar em 
atividades pedagógicas e de 
pesquisa desenvolvidas na 
Caravana da Ciência, que é 
um centro de ciências itine-
rante que percorre os mu-
nicípios do Estado do Rio 
de Janeiro. São 308 bolsas 
ofertadas na modalidade de 
incentivo à docência de nível 
superior (graduado e espe-
cialista), sendo oito para con-
tratação imediata e 300 para 
formação de cadastro reserva. 
A inscrição pode ser feita até 
20 de julho na página https://
inscricao.cecierj.edu.br/edi-
tais/ . O edital está disponível 
em https://www.cecierj.edu.
br/divulgacao-cientifica/
trabalhe-conosco/ .

Capoeira nas 
escolas do Rio

Ambulantes têm 
licenças revogadas

Expressão cultural e esporti-
va afro-brasileira, a capoeira 
ainda não está na rotina da 
maioria das escolas do estado, 
contrariando o que estabele-
ce a legislação. Na sexta (15), 
a Comissão pelo Cumpri-
mento das Leis (Cumpra-se) 
promoveu audiência pública, 
na Alerj, para discutir os en-
traves e propor medidas que 
incentivem a adoção dessa 
prática nas redes de ensino. 
Participaram das discussões 
representantes do Poder Exe-
cutivo, do Ministério Público 
e mestres de associações de 
capoeiristas do estado. 

O foco principal do debate 
foram as medidas propostas 
pelo Projeto de Lei 6.164/22, 
que pretende aperfeiçoar a 
legislação anterior sobre en-
sino da capoeira em escolas 
da rede pública. O presidente 
da comissão, deputado Carlos 
Minc (PSB), disse que se trata 
de um projeto proposto pelo 
Fórum Estadual da Capoeira, 
mas que deve ser ampliado 
com contribuições de outros 
grupos. 

A 1ª Promotoria de Justiça 
de Tutela Coletiva do Núcleo 
Cabo Frio expediu Recomen-
dação ao prefeito de Cabo 
Frio para que revogue todas 
as licenças e autorizações 
concedidas para o exercício 
do comércio ambulante na 
Praça do Moinho, no bairro 
do Peró, e no seu entorno, 
incluindo as calçadas de am-
bos os lados das vias que 
a circundam. Recomenda 
ainda que agentes de fiscali-
zação garantam que o espaço 
público seja mantido livre 
e desimpedido de estrutu-
ras móveis de comerciantes, 
viabilizando seu uso natural 
por toda a comunidade cabo-
friense. O MPRJ estabeleceu 
prazo de 15 dias para resposta 
à Recomendação. 

Polo Cine Vídeo, na Barra

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, assinou, na sexta-
-feira (15), o contrato da 
concessão de uso do Polo 
Rio Cine Vídeo, na Barra da 
Tijuca. A empresa Quanta 
DGT foi a vencedora da 
licitação e agora vai rees-
truturar e gerir por 30 anos 
o equipamento de 60 mil 
m² de área. O projeto prevê 
investimento de, no mí-

Beth Santos/Divulgação

nimo, R$ 92 milhões, que 
transformarão o complexo 
em uma referência para o 
setor audiovisual nacional.

“O audiovisual é um dos 
setores que têm a cara do 
Rio de Janeiro, pois sempre 
desempenhou um papel de 
protagonismo.  Estamos 
muito felizes com essa con-
cessão”, afirmou o prefeito 
Eduardo Paes. 

Panorama RJPanorama RJ

Bruno Ferreira de Souza, 
13 anos, ganhou meda-
lha de ouro na Olimpíada 
Estadual de Matemática 
(Omerj) como aluno reve-
lação das escolas munici-
pais do Estado do Rio. Des-
de os 3 anos ele é acompa-
nhado pela equipe da Pes-
talozzi de Niterói. Aluno 
da Escola Municipal Levi 
Carneiro, no Sapê (Pendo-

tiba), Bruno também con-
quistou medalha de bronze 
na competição geral da 
Omerj. Desde quando foi 
diagnosticado com trans-
torno do espectro autista, 
pelo neurologista Márcio 
Vasconcelos, do Huap, 
Bruno é acompanhado há 
dez anos por psicólogos, 
fonoaudiólogos e psicope-
dagogos da Pestalozzi.

Medalha de Ouro para Bruno
Divulgação

Maique completará 25 
anos neste sábado, dia 16, 
e será a terceira vez que 
a data será comemorada 
junto aos companheiros de 
seleção brasileira de vôlei. 
Foi assim em 2018, quando 
foi convocado pela primei-
ra vez para a equipe adulta 
que se preparava para o 

Campeonato Mundial, e 
também em 2019. No ano 
seguinte, não houve com-
petição devido à pandemia 
do coronavírus, e em 2021 
foi cortado do grupo para 
os Jogos Olímpicos de Tó-
quio. “Para mim é muito 
especial. É a minha segun-
da família”, diz o jogador. 

Aniversário com a seleção brasileira
FIVB/Divulgação



Cidades 3ofluminense.com.brSábado, 16, domingo, 17 e segunda-feira, 18/7/2022

Núcleo de Atendimento à Mulher da Prefeitura de Niterói completa um ano. Espaço funciona em shopping

Apoio para mais de 200 mulheres
Em um ano de funcionamen-
to, o Núcleo de Atendimento à 
Mulher (Nuam) da Prefeitura 
de Niterói, em parceria com 
o Plaza Shopping, acolheu 
e encaminhou mais de 200 
mulheres para atendimento 
nos serviços do poder públi-
co, como orientação jurídica 
e apoio psicológico. O núcleo 
é uma iniciativa da Coordena-
doria de Políticas e Direitos 
das Mulheres (Codim) da 
Prefeitura e funciona em uma 
sala no piso G4 do shopping, 
de segunda a sábado, das 12h 
às 18h.

A secretária de Políticas e 
Direitos das Mulheres, Fer-
nanda Sixel, explicou que o 
local é um ponto estratégico 
e seguro de acolhimento e 
atendimento para as mu-
lheres.

“A Codim vem trabalhan-
do em diversas ações, inten-
sificando o acolhimento, a 
retaguarda e criando formas 
de dar portas de saída para 
as mulheres que estão em si-
tuação de violência. A ideia de 
estabelecer uma unidade no 
shopping é por ser um local 
de bastante movimento e de 
fácil acesso para as mulheres 
buscarem ajuda”, destacou 
Fernanda.

O espaço foi cedido pelo 
Plaza, sem nenhum custo 
para a Prefeitura. A Codim já 
realizou, ao longo do último 
ano, treinamento com repre-
sentantes dos lojistas e das 
equipes administrativas do 

shopping para que possam 
auxiliar no atendimento de 
forma humanizada e escla-
recedora, com o objetivo de 
romper o ciclo da violência.

“É um orgulho imenso 
completar um ano de um tra-
balho intenso e ininterrupto 
em parceria com a Codim. E 
neste dia, reforçamos nosso 
compromisso de oferecer 
um espaço onde as pessoas 
se sintam acolhidas e sejam 
atendidas por profissionais 
qualificados. Medidas de 
apoio às mulheres seguem 
fazendo parte da agenda de 

ações sociais do shopping”, 
disse Michelle Cunha, gerente 
de Marketing do Plaza Niterói.

Ana (nome fictício), 50 
anos, foi uma dessas mulhe-
res que acharam no Núcleo 
de Atendimento à Mulher 
um ponto de apoio e a ajuda 
que precisava para sair de um 
ciclo de violência psicológica.

“Estava muito angustiada, 
estava com minha família no 
Plaza e quando fui ao banhei-
ro vi um cartaz com o telefone 
do Nuam. Era um casamento 
de 25 anos e eu não sabia a 
quem pedir ajuda porque as 

pessoas não acreditam. Entrei 
em contato e disse que que-
ria todas as formas de ajuda 
profissional possível (jurídica 
e assistencial) e me encami-
nharam para o Ceam (Centro 
Especializado de Atendimen-
to à Mulher) que tem a equipe 
interdisciplinar”, conta.

Segundo Ana, como não 
havia violência física, eram 
abusos psicológicos e morais, 
ela não se dava conta da situa-
ção que estava vivendo. Ao ver 
uma minissérie que aborda o 
tema, ela identificou que era 
vítima de violência.

“Como muitas mulheres, 
eu me dedicava à vida da 
família e me colocava em se-
gundo plano. A gente se deixa 
dominar em prol da família e 
do casamento e eles vão to-
mando força. Eu fui me anu-
lando para meu companheiro 
aparecer porque só assim 
ele ficava bem. Fui entran-
do numa caixinha e aquele 
lugar ia me diminuindo. Eu 
trabalhava, era independen-
te, bem-sucedida, mas fui 
me diminuindo porque ele 
reclamava que eu trabalhava 
muito e não dava atenção 
para a família e que minhas 
prioridades eram outras. Até 
o ponto que fiquei totalmente 
dependente e larguei o em-
prego”, diz ela.

Ana relata que precisava 
de apoio e de um lugar que 
tivesse alguém na mesma 
situação que ela e que pu-
dessem entendê-la para aju-
dar e por isso a importância 
do trabalho realizado pela 
Coordenadoria de Políticas e 
Direitos das Mulheres.

“Hoje me sinto muito mais 
forte psicologicamente. Estou 
separada e buscando formas 
de me reerguer financei-
ramente para sair de casa. 
Tenho muito a agradecer ao 
Ceam. Se hoje consigo falar 
é porque estou com apoio 
psicológico e já tenho alguns 
direitos. Preciso agradecer a 
todos da Codim e dizer que 
falar foi muito importante, 
foi mais um grito de liber-

dade. Por mim e por muitas 
mulheres que vivem a mesma 
situação”, conclui Ana.

Como Denunciar a Violên-
cia Doméstica em Niterói:

- Ligue 180 (Grátis/24h) - 
Central de Atendimento à 
Mulher
- Ligue 153 (Grátis/24h) - 
CISP - Centro Integrado de 
Segurança Pública
- Conselho Municipal de Po-
líticas para as Mulheres – (21) 
2719-3047
- Disque 190 (Grátis/24h) - 
Polícia Militar
- Defensoria da Vara de Famí-
lia – (21) 2719-2743
- Juizado da Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mulher 
(21) 2716-4562/4563/4564
- SOS Mulher Casos de Violên-
cia Sexual – Hospital Univer-
sitário Antônio Pedro / HUAP 
– (21) 2629-9073
- Programa de Atenção Inte-
gral à Saúde da Mulher – (21) 
2613-0593
- Policlínica de Especialidades 
da Mulher Malu Sampaio – 
(21) 2621-2302/1109
- DEAM Niterói (24h/presen-
cial) - Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher - Av. 
Amaral Peixoto, 577, 3º andar 
– Centro
Disque Denúncia (24h exceto 
domingos e feriados/ somen-
te denúncia anônima)
(21) 99973-1177 (whatsapp 
exclusivo Niterói)
(21) 2253-1177.

 Luciana Carneiro/Divulgação

Vítimas de violência ou em situação de violência são acolhidas e encaminhadas aos serviços do poder público

‘Tô de Férias na Escola’ atenderá cerca de 4,5 mil alunos em 28 Umeis e escolas e 18 creches comunitárias conveniadas

Colônia de férias na rede municipal
A Prefeitura de Niterói vai 
implantar um programa de 
colônia de férias das escolas 
municipais neste recesso do 
mês de julho. O “Tô de Férias 
na Escola”, idealizado pela 
Subsecretaria de Projetos 
Educacionais e Transversais 
da Secretaria Municipal de 
Educação (SME), terá a ade-
são de 28 unidades Muni-
cipais de Educação Infantil 
(UMEIs) e escolas municipais, 
além de 18 creches comunitá-
rias conveniadas. A estimativa 
é de que cerca de 4.500 alunos 
entre 3 e 14 anos participem 
da iniciativa.

O “Tô de Férias na Escola” 
irá funcionar entre os dias 
18 e 29 de julho, entre 8h e 
12h. Durante este período, 
as crianças poderão ter café 
da manhã e almoço nas uni-
dades onde o programa irá 
ocorrer. Também serão reali-
zadas atividades de recreação, 
prática esportiva, oficinas 
culturais e rodas de conta-
ção de histórias. Os alunos 
já fizeram as inscrições no 
programa.

O secretário de Educação, 
Lincoln de Araújo, explica 

que o projeto é uma forma de 
prover à juventude niteroien-
se acolhimento e sensação 
de pertencimento ao espaço 
público e à cidade.

“O ‘Tô de Férias na Esco-
la’ é um retorno àquilo que 
já era tradicional na Rede 
Municipal de Niterói: uma 
escola aberta à comunidade 
escolar no período de reces-
so”, destaca Lincoln. “Cria-se 
um ambiente de recreação, 
prática esportiva e de cultura. 
O programa utilizará várias 
linguagens que também têm 
uma conotação educacional, 
tais como teatro, música, lite-
ratura. Além disso, garantirá 
alimentação escolar neste pe-
ríodo de férias, contribuindo 
com o valor nutricional que é 
fundamental para a formação 
da criança. Desta forma, com 
alegria, criatividade e senso 
do coletivo, este programa 
rima com Educação”.

Ainda de acordo com a 
SME, serão oferecidos pas-
seios para áreas de preser-
vação ambiental e locais de 
interesse cultural. O MAC, o 
Museu Janete Costa, o Par-
que das Águas, o Circuito 

Creches Comunitárias:
1. Alarico de Souza
2. Amigos do Jacaré
3. Anália Franco
4. Betânia
5. Cidade dos Menores
6. Esperança em Cristo
7. Eulina Félix
8. Dr. March
9. Irmã Catarina
10. Jurujuba
11. Madre Mary Marcelline
12. Medalha Milagrosa
13. Meimei
14. Minha Querência
15. Nossa Senhora Aparecida
16. Prof. Geraldo Cavalcanti 
de Albuquerque
17. São Vicente

Unidades de educação:
1. NAEI Ângela Fernandes
2. NAEI Vila Ipiranga
3. UMEI Professor Írio Mo-
linari
4. UMEI Vice Prefeito Luiz 
Eduardo Travassos do Carmo
5. UMEI Geraldo Montedô-
nio Bezerra de Menezes
6. UMEI Professora Áurea 
Trindade Pimentel de Me-
nezes
7. UMEI Zilda Arns
8. UMEI Jacy Pacheco

9. UMEI Marly Sarney
10. UMEI Maria Vitória Ayres 
Neves
11. UMEI Almir Garcia da 
Silva
12. UMEI Professora Marga-
reth Flores
13. UMEI Maria José Mansur 
Barbosa
14. UMEI Darcy Ribeiro
15. UMEI Professora Regina 
Leite Garcia
16. UMEI Paulo César Pi-
mental
17. E. M. Francisco Portugal 
Neves
18. E. M. João Brazil
19. E. M. Sebastiana Gonçal-
ves Pinho
20. E. M. Vila Costa Monteiro
21. E. M. Julia Cortines
22. E. M. Noronha Santos
23. E. M. Djalma Coutinho 
de Oliveira
24. E. M. Nossa Senhora da 
Penha
25. E. M. Demenciano Antô-
nio de Moura
26. E. M. Professor Paulo de 
Almeida Campos
27. E. M. Jacinta Medela
28. E. M. Professor Mar-
cos Waldemar de Freitas  
Reis.

Douglas Macedo/Divulgação

Colônia de férias da rede municipal terá início na próxima segunda-feira

dos Caminhos de Darwin e 
o Campo de São Bento estão 
entre os espaços mapeados 
pela Educação Niterói para 
serem apresentados à juven-
tude. Entre outros passeios 
agendados, haverá visitas ao 
CCBB e ao Centro de Referên-

cia de Artesanato Brasileiro, 
ambas no município do Rio 
de Janeiro.

As unidades que aderiram 
ao programa são de todas as 
regiões da cidade. Confira 
a lista das creches, UMEIs e 
escolas participantes.

A Prefeitura de Niterói 
vai celebrar os três anos 
de inauguração do pri-
meiro centro público 
municipal de referência 
em economia solidá-
ria no Estado do Rio 
de Janeiro com uma 
programação variada 
e gratuita que terá iní-
cio nesta segunda-feira 
(18). Localizada no Cen-
tro, a Casa Paul Singer 
foi inaugurada para ser 
um espaço de acolhi-
mento, formação, ca-
pacitação e orientação 
aos empreendedores 
da economia solidária, 
cooperativas e associa-
ções, que recebe traba-
lhadores da região. 

Casa 
Paul Singer

Niterói recebe, pela primeira vez, evento organizado nos padrões internacionais da modalidade

Domingo é dia de fisiculturismo  
Pela primeira vez Niterói 
vai sediar uma competição 
realizada pela liga amadora 
americana NPC Pro Legue e 
a Musclecontest, destaque 
mundial no setor fitness. O 
Musclecontest Niterói acon-
tece neste domingo, dia 17 
de julho, no Canto do Rio 
Foot-Ball Club, une nutrição 
esportiva, produtos e moda 
fitness, e competições de 
Bodybuilding Amador, que 
qualificam para os maio-
res eventos Pro Qualifier do 
Brasil.

Para o representante da 
MuscleContest Brasil no Rio 
de Janeiro, o Diretor Ema-

nuel Caruso, é sonho trazer 
este campeonato para a sua 
terra natal. “Como um bom 
niteroiense sempre quis isso, 
Niterói é um celeiro, uma 
potência de atletas e amantes 
da modalidade. Essa é mais 
uma oportunidade, mais 
uma competição amadora 
que dará acesso às maiores 
competições mundiais da 
categoria”, ressalta. 

Além de atrair profissio-
nais da área, como nutricio-
nistas, médicos do esporte, 
fisioterapeutas, treinadores, 
atletas e fisiculturistas, o 
evento desperta também 
o interesse de todos aque-

les que querem conhecer 
mais sobre suplementação, 
equipamentos, alimentação 
saudável, moda e acessórios  
fitness.

Segundo o produtor, Fer-
nando Gaspar, todo o projeto 
busca valorizar a performan-
ce do atleta. “O modelo inter-
nacional privilegia a imagem 
do atleta,  colocando-o num 
palco que o faça sentir-se uma 
estrela”, afirma. 

O Canto do Rio Foot-Ball 
Club fica na Av. Visconde 
do Rio Branco, 701 - Centro. 
Domingo, 17 de julho, às 9h. 
Ingressos a partir de R$ 60.

Divulgação

Musclecontest Niterói acontece neste domingo no Canto do Rio, no Centro
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A força do empreendedorismo em Niterói

Charbel Tauil Rodrigues*

A cidade de Niterói ocupa o 
terceiro lugar no Estado do Rio 
de Janeiro em número de novos 
negócios, com 2.037 empreen-
dimentos abertos no primeiro 

semestre do ano, ficando atrás 
apenas da Capital, com 19.037 
novos estabelecimentos e de 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense, onde 2.366 novas 
lojas foram abertas nos primei-
ros seis meses de 2022. A quarta 
colocada no ranking é a vizinha 
São Gonçalo, onde 1.834 novos 
comércios foram inaugurados 
no período. Em todo o Estado 
do Rio de Janeiro foram abertas 
34.665 empresas, 9,8% a mais do 
que no primeiro semestre do ano 
passado.

O levantamento divulgado 
pela Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro, além de re-
presentar um recorde histórico 
em seus 214 anos de existência, 
mostra a força do comerciante, 
em especial do lojista de Niterói, 
que apesar de todas as adver-
sidades está conseguindo se 
recuperar dos efeitos do isola-
mento social imposto durante a 
pandemia. Além disso, nossa ca-

tegoria está se mostrando capaz 
de superar a escassez de alguns 
produtos, causada pela falta de 
insumos durante a pandemia 
e agravada pela guerra na 
Ucrânia.

D u r a n t e  o 
auge da pande-
mia, assim como 
neste momento 
de retomada do 
setor, o Sindilojas 
Niterói tem esta-
do atuante, co-
brando  políticas 
públicas e cola-
borando com ini-
ciativas que têm 
contribuído para 
alavancar cada 
vez mais o comércio na ci-
dade. Quem sabe, em breve 
possamos passar a frente 
de Caxias em número de 
novos negócios abertos. Afinal, 
a diferença registrada entre as 
duas cidades nem é tão grande  

assim.
Neste mês de julho o Sindi-

lojas inaugurou o novo posto da 
Junta Comercial em Niterói, 

fruto da parceria com a 
Fecomércio, que surgiu da 
vontade e da necessida-

de de trazer para a 
cidade um serviço 
que vai facilitar ain-
da mais a vida dos 
comerciantes. Tam-
bém recentemente 
conseguimos apro-
var na Câmara de 
Vereadores a “Lei do 
Jirau”, que permite a 
ampliação do espaço 
nos comércios.

Agora, estamos 
brigando por uma lei para 
revitalizar o Centro de Ni-
terói e que permita a re-
cuperação do comércio 

na região, criando uma série 
de incentivos para os lojistas. E 
não vamos parar por aí. Como 

empresários, sabemos que para 
alcançar não adianta esperar. 
Temos que agir. E é isso o que 
estamos fazendo.

Parabéns a todos os lojistas 
pela vontade de empreender 
e também pela passagem do 
Dia do Comerciante, celebrado 
neste dia 16 de julho.  Quem 
gera emprego e renda, contri-
buindo para o crescimento de 
nossa cidade e desenvolvimento 
de nosso país, merece todas as 
homenagens. 

 Como 
empresários, 

sabemos que para 
alcançar não 

adianta esperar. 
Temos que agir. 

E é isso o que 
estamos fazendo.

OPINIÃO

Charbel Tauil Rodrigues

Presidente do Sindilojas Niterói

Divulgação

Castro recebe manifesto de 
apoio de mais de 80 prefeitos

Oitenta e cinco dos 92 prefeitos 
fluminenses assinaram um 
manifesto de apoio à pré-can-
didatura à reeleição do gover-
nador Cláudio Castro. Com 
92% dos municípios alinhados 
com o governo, Castro dá mais 
um passo para prosseguir à 
frente da administração do 
Estado do Rio de Janeiro. O 
documento foi entregue du-
rante evento na Barra da Tijuca,  
onde o governador, acompa-
nhado do seu pré-candidato a 
vice-governador Washington 
Reis, apresentou um balanço 
das ações realizadas em sua 
gestão.

“Estou muito emocionado 
por contar com esse manifesto, 
mas também sei que a respon-
sabilidade para um governo 
ainda mais dedicado e traba-
lhador aumenta. Tudo isso nos 
motiva a continuar. O manifesto 
é assinado por prefeitos que 

têm testemunhado a forma 
como trabalhamos. É a certeza 
de que essa política, da união e 
da coalizão, tem dado certo. Em 
22 meses, superamos muitas 
dificuldades. Hoje, voltamos a 
investir e estamos recuperando 
a credibilidade. E isso foi graças 
à parceria com os municípios”, 

ressaltou Cláudio Castro. 
No manifesto, os prefei-

tos destacaram o diálogo per-
manente com as prefeituras 
e como os recursos estaduais 
destinados para as cidades  têm 
garantido o desenvolvimento 
das regiões.

“O ato de hoje é uma prova 

de que todos os prefeitos estão 
com o governador e que o go-
verno Castro está no caminho 
certo. É um governo com diálo-
go, transparência e o mais im-
portante: investindo em todas 
as cidades do interior da mesma 
forma que repassa recursos para 
a capital. Esse é o diferencial de 
Cláudio Castro”, disse o prefeito 
de Miguel Pereira e presidente 
da Aemerj (Associação Estadual 
de Municípios do Rio de Janei-
ro), André Portugal.

Na apresentação, o gover-
nador destacou os mais de 
R$ 700 milhões investidos em 
Segurança, além dos R$ 620 
milhões para a Educação e R$ 
690 milhões para construção 
e à ampliação de unidades de 
saúde. Castro também está re-
cuperando mais de 880 km de 
estradas e lançou o maior pro-
grama habitacional da história 
do estado, o Casa da Gente.

Documento foi entregue recentemente durante evento na Barra da Tijuca

Brasil entre os países com mais 
crianças com atraso na vacinação

Em todo o mundo, após 
dois anos de pandemia, foi 
registrada a maior queda 
contínua nas vacinações in-
fantis dos últimos 30 anos, de 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef). Da-
dos mostram que 25 milhões 
de crianças estão com as va-
cinas atrasadas. O Brasil está 
entre os dez países no mun-
do com a maior quantidade 
de crianças com a vacinação 
atrasada.

A queda na vacinação é 
medida pela vacina contra 
difteria, tétano e coqueluche 
(DTP3), usada como marca-
dor de cobertura vacinal. Ao 
todo, em 2021, são 2 milhões 
a mais de crianças com atra-
so vacinal do que eram em 
2020 e 6 milhões a mais do 
que em 2019.  As crianças 
devem receber três doses 
da vacina. A porcentagem 
de crianças que estão com o 
esquema vacinal completo 
caiu cinco pontos percen-
tuais entre 2019 e 2021, para 
81%. No Brasil, as doses são 
aplicadas em bebês aos 2, 4 

e 6 meses de idade.
As organizações mostram 

que entre as 25 milhões de 
crianças, 18 milhões não 
receberam nenhuma dose 
da vacina e a grande maioria 
delas vive em países de baixa 
e média renda, como Índia, 
Nigéria, Indonésia, Etiópia 
e Filipinas. Entre os países 
com os maiores aumen-
tos relativos no número de 
crianças que não receberam 
uma única vacina entre 2019 
e 2021 estão Mianmar e Mo-
çambique.

O Brasil está entre os dez 
países com mais crianças 
que não estão em dia com o 
calendário vacinal. No país, 
três em cada dez crianças 
não receberam vacinas ne-
cessárias. Isso significa que 
70,4% das crianças recebe-
ram ao menos a primeira 
dose da DTP, ou pentava-
lente, ou seja, aproximada-
mente 700 mil crianças não 
receberam nenhuma dose 
da vacina.

“A preocupação é muito 
real porque as coberturas 
vacinais não têm aumentado 
e tem um sério risco de volta 

de doenças que tinham sido 
eliminadas ou que eram ra-
ridade”, diz a oficial de Saúde 
do Unicef no Brasil Stepha-
nie Amaral.

Segundo Stephanie, um 
dos motivos para a não vaci-
nação é a falsa percepção de 
que estamos livres de deter-
minada doença porque são 

doenças que não aparecem 
mais, como a poliomieli-
te, ou paralisia infantil, e a 
coqueluche. “Existe a falsa 
percepção de que a vacina 
não é necessária, mas é o 
contrário. Muitas doenças 
não são vistas e a mortali-
dade infantil melhorou por 
causa da vacinação”, disse.

Três em cada dez crianças no país não receberam vacinas necessárias

Divulgação

O governador aproveitou o encontro para fazer um balanço de ações

Fernando Frazão / Agência Brasil

Vacinação infantil tem a maior queda contínua dos últimos 30 anos, diz OMS

Segurança nas praias 
de Niterói e Maricá
Banhistas e frequentadores 
das praias dos municípios 
de Niterói e de Maricá pas-
sarão a contar com um 
importante reforço na área 
de segurança pública. A 
Secretaria de Estado de 
Polícia Militar do Rio de 
Janeiro fará a entrega na 
manhã desta segunda-feira 
(18) de seis novos quadrici-
clos ao 12º BPM (Niterói), 
que serão empregados para 
dar maior dinamismo ao  
patrulhamento da faixa de 
areia. 

O s  n o v o s  v e í c u l o s 
q u e  e s t a r ã o  o p e r a n d o 
na orla das duas cidades  
fazem parte de uma frota 
de  56 quadriciclos que a 

Corporação acabou de ad-
quirir para oferecer mais 
segurança em todo o litoral 
do estado. 

“Os primeiros testes  de-
monstraram  o bom desem-
penho do emprego de qua-
driciclos no  patrulhamento 
das praias. Os veículos trafe-
gam com facilidade na areia 
e oferecem mobilidade e 
rapidez nos deslocamentos 
dos policiais militares”, ex-
plicou o secretário da SEPM, 
coronel Luiz Henrique Ma-
rinho Pires, que presidirá a 
cerimônia de entrega dos 
novos veículos no Centro 
Integrado de Comando e 
Controle (CICC) da Polícia 
Militar.

SG: oportunidade de 
estágio na educação
A Secretaria de Educação de 
São Gonçalo firmou acordo 
de cooperação técnica com 
a Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (Uni-
Rio), concedendo vagas de 
estágio supervisionado, não 
remunerado, para alunos dos  
cursos de licenciatura da uni-
versidade nas escolas do mu-
nicípio.

Os interessados devem 
manifestar interesse através 
do e-mail estagio.semed.sg@
gmail.com. A Coordenação de 
Estágios e Convênios da secre-
taria enviará o link contendo 
todas as informações necessá-
rias para o cadastro, bem como 
para a escolha das escolas de 
interesse.

As vagas contemplam ape-
nas os estágios supervisionados 
obrigatórios, que são definidos 
no projeto do curso de gradua-
ção, cuja carga horária é requi-
sito para aprovação e obtenção 
de diploma. A duração para a 
jornada diária de estágio para 
os estudantes do ensino su-
perior não poderá ultrapassar 
seis horas diárias, ou seja, 30 
horas semanais. O acordo de 
cooperação tem vigência de 
cinco anos. 

O secretário de Educação, 
Maurício Nascimento, explica 
que é importante proporcionar 
a experiência prática para a for-
mação profissional, preparan-

do os alunos da universidade 
para o mercado de trabalho.

“Principalmente para os 
cursos de licenciatura, é pri-
mordial que o aluno tenha a 
experiência profissional, que 
só é adquirida no dia a dia da 
escola. A educação de São Gon-
çalo está de portas abertas para 
auxiliar na formação dos novos 
professores, que, no futuro, irão 
ensinar aos nossos alunos”, 
disse o secretário.

Documentos para o cadastro 
(em PDF):
Carta de Apresentação; 
(O coordenador poderá enviar 
até dez nomes no mesmo do-
cumento);
Ficha de Cadastro de Estágio;
Comprovante de Matrícula;
Termo de Compromisso de 
Estágio;
Carteira de identidade e CPF;
Comprovante de Residência 
atualizado;
Apólice de Segurado;
Foto.

Veículos serão 
empregados no 
patrulhamento 
da faixa de areia 
das orlas das 
duas cidades

Seis novos 
quadriciclos 
serão entregues 
ao 12º BPM 
(Niterói) na 
segunda-feira

Alunos de 
licenciatura da 
UniRio poderão 
estagiar nas 
escolas do 
município
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Existe uma doença que afeta 
cerca de duas em cada dez 
gestantes e que quase ninguém 
fala a respeito: a depressão na 
gestação. 

A gravidez é um dos mo-
mentos mais especiais na vida 
de uma mulher. Apesar de ser 
vista em nossa cultura de forma 
idealizada, é também marcada 
por uma grande intensidade 
de sentimentos ambivalen-
tes como o medo e desejo de 
ser mãe. Vem carregada de 
expectativas, mudanças no 
papel social da mulher, altera-
ções hormonais e corporais, o 
que faz deste período um dos 
mais vulneráveis para o risco 
de psiquismo da mulher em 
idade fértil. Muitas vezes é um 
momento de confusão, medo, 
estresse e até depressão. 

Durante o pré e pós-natal, 
existe uma tendência a se con-
centrar mais na saúde física do 
que na saúde mental. Além dis-
so, ainda há um estigma relacio-
nado ao transtorno depressivo, 
o que faz com que gestantes de-
primidas não sejam na grande 
maioria das vezes identifi cadas 
e tratadas nos serviços de saúde. 
O diagnóstico de depressão na 
gravidez pode ser facilmente 
confundido com os efeitos co-
laterais causados pela gravidez, 
sendo assim negligenciado e 
desta forma pode trazer riscos 
ainda maiores não somente 
para a grávida, mas também 
para seu bebê. 

Os sintomas de depressão 
na gestação são semelhantes 
aos da depressão que atinge a 
população em geral. Eles po-
dem começar com intensidade 
fraca e mascarados de uma in-
disposição ou cansaço, conside-
rados normais. A depressão não 
tratada pode levar a quadros 

de desnutrição, alcoolismo, ta-
bagismo, uso de drogas ilícitas, 
comportamento suicida, dentre 
outros. Todos estes proble-
mas podem desencadear parto 
prematuro, restrição do cresci-
mento intrauterino, aumento 
de complicações pós-natais na 
mulher e no bebê. Identifi cou-
-se, através de pesquisas, que os 
fi lhos de mães com depressão 
são particularmente sensíveis 
ao estresse. Inúmeros estudos 
mostram como o cortisol, co-
nhecido como hormônio de 
estresse, atravessa a barreira 
placentária fazendo com que 
estes bebês sejam mais hipe-
rativos, chorosos, apresen-
tem mais chance de atraso do 
desenvolvimento, alterações 
comportamentos e distúrbio 
de sono, já que o vínculo mãe 
bebê está profundamente al-
terado. O que preocupa na 
sensibilidade maior ao estresse 
é a alteração de imunidade e 

do desenvolvimento, risco au-
mentado de doenças cardíacas 
e síndrome metabólica além do 
risco dessas crianças desenvol-
verem problemas psicológicos 
futuramente. A mulher com 
depressão na gestação também 
tem maior risco de episódios 
depressivos recorrentes e de 
depressão pós-parto. 

Desta forma, podemos en-
tender como a depressão na 
gestação é um problema de 
saúde pública, que afeta não só 
a mãe e o bebê, mas a família 
onde eles estão inseridos e a 
sociedade como um todo. 

É, portanto, fundamental, 
que a atenção básica esteja 
atenta ao rastreio e diagnóstico 
da depressão na gestação. São 
mulheres que sofrem em silên-
cio à espera de serem identifi -
cadas e tratadas e o profi ssional 
de saúde é o elemento chave na 
transformação do momento 
mais desafi ador da vida de uma 

mulher: a maternidade.
É essencial que todas as 

gestantes procurem conversar 
sobre seus sentimentos e sobre 
sua saúde mental com o profi s-
sional de saúde, no atendimen-
to pré-natal. Conversar e dividir 
suas angústias poderá ajudar a 
prevenir uma série de manifes-
tações que pode perdurar não 
apenas nos meses de gestação, 
como também comprometer e 
afetar toda a relação mãe- fi lho 
futuramente. Quando mais 
cedo a ajuda vier, maiores as 
chances de uma gravidez feliz 
e saudável.

Por Dra. Maíra Gonçalves de Oliveira Lucas, a convite da professora Selma Sabrá, especial para O FLU

Pixabay

A gravidez é um dos momentos mais especiais na vida de uma mulher, mas também cercada de medo, estresse e até depressão

Maíra Gonçalves de Oliveira Lucas 

é médica pediatra e aluna do 

Mestrado Profi ssional em Saúde 
Materno Infantil, da Faculdade 

de Medicina da UFF; orientada 

pela professora Maria Isabel do 

Nascimento, médica ginecologista 

e epidemiologista.
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 Consulta entre 1.500 pessoas maiores de 16 anos e eleitores no Estado do Rio de Janeiro aponta quadro inicial da disputa

Depressão na gestação

Gerp: primeiros números para governador

CONHECIMENTO DE 
POLÍTICOS 
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Base Total: 1.500 entrevistas

Quais destes políticos aqui da Cidade do Rio de Janeiro que V. 

conhece, mesmo se apenas de ouvir falar?

Base Total: 1.500 entrevistas

C A N D I D A T O  Q U E  I R Á  V O T A R  
P A R A  G O V E R N A D O R  D O  

E S T A D O  D O  R I O  D E  J A N E I R O

Como V. sabe, em outubro deste ano, vai haver eleição para 

Governador do Estado do Rio de Janeiro. V. já tem um candidato 

para Governador, qual candidato? 
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INTENÇÃO DE VOTO 
ESPONTÂNEA PARA

GOVERNADOR

O s  c a n d i d a t o s :  C i r o  G a r c i a   “ N ã o  
P o n t u o u ”

Base Total: 1.500 entrevistas
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P A R A  G O V E R N A D O R  D O  

E S T A D O  D O  R I O  D E  J A N E I R O

Se as eleições para Governador do Estado do Rio de Janeiro 

fossem hoje e os candidatos fossem estes, em qual deles V. 

votaria? 

INTENÇÃO DE VOTO 
ESTIMULADA PARA

GOVERNADOR
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Base Total: 1.500 entrevistas

C A N D I D A T O  Q U E  N Ã O V O T A R I A   
P A R A  G O V E R N A D O R  D O  

E S T A D O  D O  R I O  D E  J A N E I R O

Em qual ou quais destes candidatos V. não votaria de jeito 

nenhum para Governador do Estado do Rio de Janeiro? Mais 

algum?
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Poderia votar em qualquer um deles

Não votaria em nenhum deles

Não sabe/Não respondeu

REJEIÇÃO DE VOTO 
ESTIMULADA PARA

GOVERNADOR

Pesquisa registrada no Tri-
bunal Superior Eleitoral 
( TSE) sob o protocolo RJ 
08780/2022, realizada com 
1.500 pessoas maiores de 16 
anos, eleitores no Estado do 
Rio de Janeiro, no período 
entre os dias 6 e 13 de julho, 
foi liberada para divulgação 

na última quinta-feira, dia 
14 de julho, pelo Gerp. Entre 
outros cargos, a consulta 
focou na eleição para gover-
nador do Estado. O método 
usado foi quantitativo e as 
entrevistas foram realizadas 
por telefone. A margem de 
erro é estimada em +/- 2,58 

p.p., com um intervalo de 
confi ança de 95,55%. 

As perguntas feitas aos 
entrevistados abordaram o 
processo de escolha por um 
candidato, imagem dos can-
didatos e intenção de voto e 
também a rejeição a nomes 
que participam da corrida 

eleitoral. 
Em seus 144 anos de exis-

tência, O FLUMINENSE mais 
uma vez estará ao lado do 
eleitor fl uminense oferecen-
do o máximo de informação 
sobre o panorama eleitoral, 
acompanhando as alianças 
que vão sendo estabele-

cidas para o lançamento 
das pré-candidaturas até a 
realização das convenções 
partidárias, que defi nirão os 
nomes certos de quem vai 
disputar o voto do eleitor na 
urna eletrônica.

A movimentação eleitoral 
também será um dos fo-

cos, principalmente através 
da divulgação de pesquisas 
eleitorais registradas que 
apontarão as tendências do 
eleitor para a disputa dos car-
gos de governador, deputado 
federal, deputado estadual 
e para a Presidência da Re-
pública.

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 21/07/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
13:00 às 17:00 Avenida Quintino Bocaiúva - São Francisco - Niterói 17835265
13:00 às 17:00 Rua General Rondon - São Francisco - Niterói 17835265
13:00 às 17:00 Rua Olavo Bastos - São Francisco - Niterói 17835265
13:00 às 17:00 Rua Timbiras - São Francisco - Niterói 17835265

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida Gonçalves Magalhães - Jardim Catarina - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Avenida Sampaio Correia - Santa Luzia - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Avenida Santa Luzia - Laranjal - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Logradouro Recanto de Santa Luzia - Santa Luzia - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Rodovia BR 101 - Guaxindiba - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Rua Abel Tinoco - Santa Luzia - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Rua Aristídes Silva - Santa Luzia - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Rua Frederico Gonçalves - Santa Luzia - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Rua Nelson Pena - Jardim Miriambi - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Rua Porto Calvo - Santa Luzia - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Santa Luzia - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Rua Sampaio Correia - Santa Luzia - São Gonçalo 17832409
12:00 às 16:00 Travessa Servidão - Santa Luzia - São Gonçalo 17832409
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Silva - Rua 38 - Jardim Catarina - São Gonçalo 17831305
13:00 às 17:00 Rua Alves da Silva - Jardim Catarina - São Gonçalo 17831305
13:00 às 17:00 Rua Cardeal Alves Silva - Jardim Catarina - São Gonçalo 17831305
13:00 às 17:00 Rua das Esmeraldas - Jardim Catarina - São Gonçalo 17831305

MARICÁ
13:00 às 17:00 Ruas 35, 84, 85, 86, 90 - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Balneário Lagomar 17834929
13:00 às 17:00 Avenida de Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17834929
13:00 às 17:00 Rua Governador Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17834929
13:00 às 17:00 Rua Irene Silva Ribeiro - Jardim Atlântico - Maricá 17834929
13:00 às 17:00 Rua Jardim Atlântico - Periferia - Maricá 17834929
13:00 às 17:00 Rua Leonel Brizola - Jardim Atlântico - Maricá 17834929
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora da Conceição - Praia de Itaipuaçu - Itaipuaçu - 

Jardim Atlântico - Maricá 
17834929

13:00 às 17:00 Ruas 7, 23, 24, 25, 26, 27, 36 - Bosque Fundo - Itaipuaçu - Estrada 
Velha São José - Jardim Inohan - Inoã - Maricá 

17835419

13:00 às 17:00 Rua Arino de Souza Mattos - Parque Bosque Fds - Jardim Inohan - 
Inoã - Maricá 

17835419

13:00 às 17:00 Rua Bosque Fundo - Inoã - Maricá 17835419
13:00 às 17:00 Rua Francisca Rosa da Silva - Jardim Inohan - Maricá 17835419
13:15 às 17:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Ponta Grossa - Maricá 17835791

Cidades
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Fla inicia 
sequência 
para decolar 
no Brasileiro

C l a s s i f i c a -
do nas duas 
p r i n c i p a i s 
competições 
de mata-ma-
ta da tempo-

rada, o Flamengo focará 
nas próximas semanas 
na sua recuperação nos 
pontos corridos. Neste 
sábado, o time encara o 
Coritiba, em Brasília, pela 
17ª rodada do Campeona-
to Brasileiro, às 19 horas.

As classificações em 
grande estilo na Liberta-
dores e na Copa do Brasil 
deram um novo ânimo ao 
elenco, que reencontrou 
seu bom futebol sob o co-
mando de Dorival Júnior. 
No Brasileiro, entretanto, 
o Flamengo está em uma 
posição intermediária na 
tabela (9º lugar, com 21 
pontos) e precisa reagir 
para entrar na disputa 
pelas primeiras posições.

Neste final de primeiro 
turno e início do segundo, 
o atual vice-campeão terá 
pela frente uma sequência 
de adversários que estão 
na parte debaixo da tabe-
la. Após a partida contra 
o Coxa, 14º lugar com 
19 pontos, o Flamengo 
pegará o Juventude (19º 
com 12 pontos), depois 
Avaí (16º com 18 pontos) 
e Atlético-GO (18º com 17 
pontos).

Somar pontos nestes 
confrontos mudará a si-
tuação no Campeonato 
antes das quartas de fi-
nal da Libertadores e dos 
duelos contra São Paulo e 
Athletico-PR nas rodadas 
seguintes.

Choque de tricolores acontece no domingo, às 16 horas, no Morumbi

Embalado, Flu tem difícil 
duelo com o São Paulo

Mailson Santana / Fluminense

O atacante Germán Cano é a grande arma do Fluminense, do técnico Fernando Diniz, para vencer no Morumbi 

Embalados pela 
c l a s s i f i c a ç ã o 
para as quartas 
de final da Copa 
do Brasil e com 
boas campanhas 

no Campeonato Brasileiro. 
Assim é o momento de São 
Paulo e Fluminense, que due-
lam neste domingo, às 16h, no 
Morumbi, pela 17ª rodada da 
competição nacional.

O Fluminense eliminou o 
Cruzeiro com direito a um 3 a 0 
em Minas Gerais. Já o São Paulo 
passou pelo Palmeiras nos pê-
naltis, após perder por 2 a 1 no 
tempo normal. No Brasileirão, 
a luta de ambos parece ser pela 
taça, mas com discurso de vaga 
na Libertadores. Os cariocas 
somam 27 pontos, três a menos 
que o líder Palmeiras. Já o São 

Paulo aparece com 23 pontos.
Rogério Ceni, técnico do 

São Paulo, teme o desgaste do 
elenco, que vem enfrentando 
uma maratona. Assim os atle-
tas estão expostos a uma forte 
carga física.

“Poucos times permane-
cem brigando em três compe-
tições e o São Paulo é um deles. 
Assim sabemos que existe esse 
desgaste”, disse.

Fernando Diniz, treinador 
do Fluminense, promete a 
mesma postura ousada fora 
de casa.

“Nosso time vai se compor-
tar como sempre se comporta 
nas partidas, ou seja, buscando 
a vitória. Apesar de sabermos 
que vai ser um duelo muito 
complicado”, afirmou.

Em termos de escalação, 
Fernando Diniz não tem pro-
blemas para armar seu time 
e vai manter a base que vem 
jogando.

Rogério Ceni não vai divul-
gar por antecipação a esca-
lação de seu time. Mas segue 
enfrentando os problemas 
gerados pela perda de muitos 
atletas por lesão. Casos, por 
exemplo, de Caio, Arboleda e 
Alisson.

Fernando Diniz 
promete um time 
ousado para 
buscar mais 
uma vitória no 
Brasileirão

Vasco enfrenta o 
Sampaio Corrêa

Precisando reagir, 
Bota recebe o Galo

O  Va s c o  d a 
Gama voltou a 
se aproximar do 
líder Cruzeiro 
com a vitória 
sobre o Criciú-
ma e o tropeço 

da Raposa na última rodada. 
Neste sábado, o Cruzmaltino 
visita o Sampaio Corrêa, no 
Castelão, em São Luís, a partir 
das 16h30.

O confronto no Castelão 
promete ser animado. Isso 
porque, além da expecta-
tiva de grande presença de 
público, o time da casa vem 
de vitória e sonha com um 
lugar no G-4. Com 22 pontos, 
aparecem em décimo lugar 
na tabela.

No Vasco, o técnico Mau-
rício Souza tem desfalques 

Dois times com 
técnicos amea-
çados e vindo 
de eliminações 
na Copa do 
Brasil. Assim 

que Botafogo e Atlético-MG 
juntam os cacos para duela-
rem pela 17ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. As duas 
equipes se enfrentam neste 
domingo, às 18h, no Nilton 
Santos.

O Glorioso perdeu de 2 a 0 
para o América-MG em casa 
e no Brasileirão também está 
vindo de derrota pelo mesmo 
placar: 2 a 0 para o Cuiabá. O 
Galo, também por este placar, 
deixou a Copa do Brasil no 
confronto com o Flamengo. 

e retornos para definir a es-
calação. O goleiro Thiago 
Rodrigues, volante Andrey 
Santos e o atacante Figuei-
redo estão suspensos pelo 
terceiro amarelo. Já o meia 
Palacios e o atacante Getúlio 
acusaram dores musculares 
e não viajaram com a dele-
gação. As boas notícias ficam 
para os retornos de Gabriel 
Dias e Nenê, após se recupe-
rarem de problemas físicos, e 
de Edimar e Gabriel Pec, que 
cumpriram suspensão na 
última rodada.

No Sampaio Corrêa, o téc-
nico Léo Condé deve manter 
praticamente a mesma esca-
lação que venceu o Ituano. A 
única exceção será o retorno 
do volante André Luiz, que foi 
poupado no último sábado.

Os mineiros aparecem com 
28 pontos, dois a menos que 
o líder Palmeiras. O Glorioso 
soma 21 pontos.

Os técnicos Antonio 
Mohamed e Luís Castro ten-
tam se manter alheios ao pro-
cesso de fritura que enfrentam 
nos bastidores. O português 
prefere manter o otimismo e 
apostar em um trabalho de 
longo prazo no Botafogo.

“Eu espero sempre o apoio 
da torcida, como tem sido fei-
to. procuro sempre pacificar o 
futebol e espero evolução. Eu 
sou uma pessoa muito otimis-
ta, mesmo quando o céu fica 
totalmente negro penso que 
passado um pouquinho vem 
o Sol”, disse Castro.


