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Calor forte leva
niteroienses à praia
O tempo quente, que atingiu a cidade neste sábado,
surpreendeu niteroienses,
que aproveitaram o clima
calorento para curtir o dia.
Com termômetros marcando em média 38°C, as
praias da cidade ficaram
lotadas de banhistas.
Icaraí, na Zona Sul, foi
um dos pontos escolhidos
para colocar o bronze em
dia. As amigas e estudantes
Nalen Almeida, de 19 anos,
e Clara Castro, 18, aproveitaram o dia monótono do
feriadão para marcar ponto
na Praia de Icaraí. Ambas
aproveitaram a proximidade do lugar.
“Nada para fazer, aproveitamos para ‘pegar uma
cor’ depois de tantos dias
de chuva e colocar o papo
em dia. Também gostamos
de juntar os amigos e ir
para a Região Oceânica”,
contou Nalen.
Moradora do Centro de
Niterói, Mellody Aragão,
30, gosta de visitar a Praia
de Icaraí ao lado do namorado e da tia, que mora
próximo à orla. Ontem,
no entanto, em clima de
solitude, curtiu sua com-

panhia para renovar as
energias.
“O sol é uma delícia, é
luz. Já tinha ouvido que ia
abrir o tempo, mas não sabia
que seria assim. Aproveitei
para curtir a água e pedir
calmaria para a vida pelo
momento em que os brasileiros estão passando”, disse,
completando que também
planejou o restante do fim
de semana.
A praias de Piratininga e
Itacoatiara, na Região Oceânica, também receberam
banhistas durante o dia de
ontem. Com o mar revolto,
o jeito foi aproveitar o banho
de “beiradinha” do mar e
jogar uma “altinha” na areia.
Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quem aproveitou no sábado acertou,
pois o tempo deve voltar a
mudar. A previsão é de que,
neste domingo, o clima fique
mais ameno, entre 27°C e
20°C, com possibilidade
de chuva durante a tarde
e à noite. Na segunda, o
dia também promete ser
encoberto, variando a temperatura entre 25°C e 21°C.
(Carolina Ribeiro) n
Marcelo Feitosa

A Praia de Icaraí foi um dos destinos para colocar o bronze em dia

Marcelo Feitosa

Para a data, cerca de mil brinquedos novos foram arrecadados e distribuídos para os pequenos atendidos

Projeto leva crianças
carentes às compras

Uma megaloja repleta de presentes foi montada em shopping de SG
Carolina Ribeiro
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No último sábado (13), cerca
de 100 crianças carentes, entre 1 e 12 anos, puderam entrar numa loja de brinquedos
em São Gonçalo e escolher
o seu presente do Dia das
Crianças, comemorado na
última sexta-feira (12), sem
pagar absolutamente nada.
A ação foi organizada pelo
projeto social The Street Store, que montou uma megaloja
recheada de brinquedos, arrecadados através de doações,
no São Gonçalo Shopping.
Há dois anos atuando na
cidade, o grupo conta com 80
voluntários e realiza ações de
doação de roupas e calçados
ao longo do ano, tanto no São
Gonçalo Shopping, onde possuem um espaço cedido pelo
estabelecimento, quanto em
comunidades do município.
Para a data, cerca de mil
brinquedos novos foram ar-

recadados e distribuídos para
os pequenos atendidos pelos
projetos sociais Menino de
Deus, que atende crianças
da comunidade homônima
de São Gonçalo, projeto IDE
(Igreja do Deus Eterno), do
Galo Branco, e o Projeto Desabrochar, mantido através de
parceria institucional com a
Universidade Lasalle/RJ.
“O objetivo foi fazer com
que crianças que nunca visitaram um shopping pudessem entrar numa loja, e
escolher o brinquedo que
quisessem. Tem pequeno
que nunca entrou em uma
loja de brinquedos”, contou
o organizador, Claudio Porto.
Na ação, as crianças levaram para casa um brinquedo,
um livro e uma lembrancinha.
Para se manter, além do ponto
de coleta no shopping, há a
venda de camisas do grupo
por R$ 40 e a mensalidade dos
voluntários (R$ 10).
O The Street Store nasceu

em 2014 na África do Sul,
quando um grupo se juntou
para arrecadar doações de
todo tipo. Eles montaram
uma loja a céu aberto de
roupas e calçados e, apenas
em um dia, atenderam 3.500
pessoas e disponibilizaram a
ideia na internet.
Uma das organizações, o
Projeto IDE do Galo Branco
atende a população, principalmente pessoas entre 6 meses
e 16 anos, do Galo Branco, em
São Gonçalo. De acordo com
Flávia Silva da Silveira Sezini,
vice-líder da iniciativa, este é o
segundo ano em que a instituição participa de uma das ações.
“É muito importante para
as crianças, pois algumas
nunca ganharam presente,
nunca comeram fast-food.
Eles estão emocionados, alguns até choraram. Também é
importante que mais pessoas
nos conheçam e possam contribuir com o nosso projeto”,
espera. n
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Preso
suspeito de
matar pastor
em SG

Foi preso na tarde deste
sábado (13), o suspeito de
assassinar o Pastor David
Daniel Matos da Silva, dentro
de sua residência, no Portão
do Rosa, em São Gonçalo,
na última quinta-feira (11).
De acordo com a polícia, os
agentes foram acionados
pela mãe do suspeito. Segundo a PM, ele teria marcado com ela no Shopping
São Gonçalo para pegar um
dinheiro e em seguida fugir.
A polícia foi até o local e realizou a prisão em flagrante.
O suspeito foi levado para o
7º BPM (São Gonçalo), onde
prestará depoimento.
Sob forte comoção, o pastor evangélico foi enterrado
no Cemitério São Miguel, no
mesmo município, na manhã do sábado (13).

De acordo com
a polícia, os
agentes foram
acionados
pela mãe do
suspeito

A vítima de 23 anos foi
encontrada morta dentro
de casa no dia 11. Segundo
a Divisão de Homicídios de
Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), a Polícia
Militar foi acionada por volta
de 17h54, e, ao chegar na
residência, na Rua Bernardino Machado, os agentes
encontraram o corpo.
A perícia preliminar realizada no local do crime
indicou que a morte teria
sido causada por uma ação
contundente na cabeça da
vítima com algum objeto.
(Carolina Ribeiro/ Matheus
Falcão) n

