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Cidades do arco metropolitano de Niterói apresentam alta no nível de pobreza
Clique aqui para ver a notícia no site

Desempenho de municípios, que incluem Itaboraí, Maricá, São Gonçalo e Tanguá, só não é pior do que o de Nova Iguaçu. O Mapa da Nova Pobreza, da FGV, tem boas e
péssimas notícias para o chamado arco metropolitano de Niterói, que inclui Itaboraí, Maricá, São Gonçalo e Tanguá. A boa é que os municípios, juntos, apresentaram
níveis moderados de pobreza, ocupando o 6º lugar em comparação às demais oito áreas fluminenses, com 20,96% da população abaixo da linha da pobreza — pior
apenas que a Região Serrana (20,18%) e a capital do Rio (16,7%). Já... A ruim é que a pobreza, nesses municípios, subiu 5,3 pontos percentuais de 2019 a 2021. O
desempenho só não é pior que em Nova Iguaçu (+5,73 pontos percentuais ). Os dados são do pesquisador Marcelo Neri, da FGV Social. Reserva de mercado O
vereador Marcos Sabino deu entrada em projeto de lei para proteger os artistas da cidade. É assim: sempre que a prefeitura contratar um artista renomado de fora para
tocar aqui, terá também que contratar um que more na cidade pagando, pelo menos, 10% do cachê do outro. Cidade do cinema O prefeito Axel Grael quer continuar
apostando no setor de cinema. O próximo longa-metragem a ter incentivo fiscal será um documentário sobre o lendário baixista Arthur Maia (1962-2018), que reinventou a
linguagem do instrumento tornando-se referência internacional. É que a produção do longa “Nosso sonho”, em homenagem à dupla Claudinho e Buchecha, gravado aqui,
deixou mais de R$ 500 mil no município, com suas instalações e contratações. Elas bailam e brilham sobre patins Para elas, patins é coisa séria. Um grupo de cinco
garotas da escola de Niterói Star Patinação, com idades entre 10 e 17 anos, acaba de brilhar no Sul-Americano sobre Rodas, em San Juan, na Argentina. A mais
experiente delas, Luiza D''Angelo, de 17 anos, foi, inclusive, campeã na sua categoria, Junior Livre. De lá, Luiza voou para Assunção, no Paraguai, onde participou da
World Cup: no último dia 19, venceu a semifinal. A final será em agosto, na Alemanha; e ela se prepara ainda para o Mundial, em novembro. — É gratificante saber que o
meu esforço está sendo reconhecido — diz Luiza, aluna do 3º ano do Fórum Cultural e que fará uma vaquinha para arrecadar fundos para as próximas viagens. — A
patinação não é esporte olímpico, e é muito cara. Apesar de os meus patrocinadores (as marcas italianas Edea Skates e Rollline) ajudarem, são muitas viagens
internacionais de alto custo. O restante das meninas, treinadas por Karen Fritsch, ainda dando seus primeiros rodopios internacionais, segue sem patrocínio. Em San
Juan, Malu Medina, de 14, ficou em quarto, sendo a brasileira mais bem colocada. E Alice Quintão, de 10, foi campeã na sua faixa. As outras que fizeram bonito são
Maria Vitória Cabral, de 12, e Ellen Muniz, de 10. Os pais vêm investindo e se ajudando para bancá-las no esporte. Essa foi a primeira vez de uma equipe da cidade no
Sul-Americano. — O que fortaleceu a equipe foi que um dos campeões de Santos, o Gustavo Casado, passou a dar aulas para elas — diz a dentista Débora Medina,
mãe de Malu. A jovem completa: — De primeira, achei esse esporte só muito bonito. Mas, quando comecei a treinar, não teve volta. E os meus objetivos são cada vez
maiores. Meia maratona A triatleta Karen Casalini está no corpo a corpo para aumentar o número de mulheres na 4° Meia Maratona de Niterói, em setembro. Ela quer
diminuir a diferença entre homens e mulheres registrada na prova anterior: dos cerca de três mil maratonistas, 60% foram homens, contra 40% de mulheres. Vá em paz,
monsenhor! O querido monsenhor Elídio Robaina, de 90 anos, nos deixou no último dia 26. Era considerado o maior obreiro da igreja na cidade. Fará uma falta imensa.
Além de gluglu e yehyeh: Sérgio Mallandro faz curta temporada Sexta e sábado, Sérgio Mallandro apresenta espetáculo, em curta temporada, na Sala Nelson Pereira dos
Santos. Em “Um Mallandro na quarentena”, contará histórias de como ele, hiperativo, se comportou na pandemia: “Meu show vai muito além do gluglu e do yehyeh”. 40
anos de rock Vocalista do Ira!, o lendário Nasi faz participação especial no novo projeto da dupla Kika Malk e Renan Rodrix , o “Rock n'' love com eles”. Entre os 14
grandes nomes do rock que estarão no novo álbum, Kiko Zambianchi, Bruno Gouveia, Digão ( Raimundos), Tico Santa Cruz e Avellar Love (João Penca e Seus Miquinhos
Amestrados), além do ator Eriberto Leão. Vá em paz, Toninho! O advogado e jornalista Antônio José Barbosa da Silva, de 84 anos, o nosso amado Toninho, ex-presidente
da OAB-Niterói, que presidiu a instituição por quatro mandatos, faleceu no último dia 29. Ele tinha no currículo 103 homenagens. Deixa a viúva Maria Bernadete Viana
Barbosa da Silva, três filhas, um filho, nove netos e um bisneto. Com Ludmilla de Lima
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