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QUE TAL DOAR SANGUE?

Baixada ligada

NN O Centro de Artes e Espor-

DIA DE ENCONTRINHO

H

oje, a youtuber Amanda Branciforte tem encontro marcado com os fãs no Top Shopping, em Nova
Iguaçu. Durante o bate-papo, Amanda falará sobre
o seu dia a dia, vai tirar fotos, responder a perguntas e
ainda realizará sorteios para o público. O encontro com a
youtuber será realizado no espaço coworking, no 3º piso a
expansão, às 14h. A entrada é gratuita.
DIVULGAÇÃO

tes Unificados Planeta Futuro
(CEU), de Queimados, será
ponto de encontro da solidariedade. O local será usado como
posto de coleta de sangue para
abastecer o estoque do Hemorio.
A ação, em parceria com a prefeitura, será na quinta-feira, a partir
de 10h. A coleta dura até dez
minutos e é precedida de uma
triagem com o preenchimento
de questionário e entrevista com
médicos. O CEU fica na Rua Macaé, 430, em São Roque.

PARA QUITAR O IPTU

VIVA A NATUREZA

NN Quem mora em Duque de

NN A Secretaria Estadual de

Caxias ainda pode garantir desconto de 10% no pagamento do
IPTU 2019. O prazo vai até o dia
8 para os contribuintes que efetuarem o pagamento por meio
de cota única. Já quem optar
por pagar até o dia 15 terá 7% de
desconto.

Baixada
Fluminense
nos tatames
Eleito o melhor do kickboxing do Rio,
morador de São João de Meriti encara
competição de nível internacional
No esporte, costuma-se dizer
que talento se faz em casa. E, na
Baixada Fluminense, surge um
novo nome promissor a cada
dia. O destaque da vez é Yuri
Cury, de apenas 12 anos, morador de São João de Meriti. O
atleta de kickboxing disputará
hoje sua primeira competição
de nível internacional, a Copa
América Brasil Open, em Foz
do Iguaçu, no Paraná.
Praticante do esporte há
um ano, Yuri tem, até agora,
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um saldo positivo de conquistas. Mesmo com pouco
tempo, ele soma 18 títulos
de campeão em 24 lutas. Em
2018, Yuri ainda foi eleito pela
Federação de KickBoxing do
Estado do Rio de Janeiro o
melhor atleta na categoria
“Light Contact”.
Na disputa internacional,
o menino vai competir na categoria de 10 a 12 anos, até 47
quilos. Ele garante que vai fazer bonito. “Estou um pouco

Ambiente vai elaborar um plano
para a conservação da biodiversidade e a recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica.
Dentre os dez municípios contemplados, metade são da Baixada: Duque de Caxias, Guapimirim, Magé, e Nova Iguaçu.

A Policlínica Municipal
Celestina José Ricardo
Rosa, no bairro Santa
Terezinha, em Mesquita,
está funcionando
também aos sábados. As
especialidades atendidas
no fim de semana
são oftalmologista e
urologista. Para conseguir
atendimento, os pacientes
devem ser encaminhados
por alguma unidade de
saúde municipal.
A Prefeitura de Nova Iguaçu
vai intensificar o combate ao
mosquito do Aedes aegypti.
Amanhã, começará a ser feito
o Levantamento Rápido de
índices por Aedes aegypti
(LIRAa). A ação vai contar
com cerca de 400 agentes de
endemias e deve durar uma
semana. A medida vai ajudar
a identificar quais bairros
necessitam de maior ação de
combate ao mosquito.

DIVULGAÇÃO

Atleta de artes
marciais de
apenas 12 anos
é promessa no
esporte

ansioso por ser a minha primeira disputa no nível internacional, mas me preparei
bastante. Estou confiante em
mais um título”.
DIFICULDADE SUPERADA

Para levar Yuri para as competições, a mãe do menino, Rosângela Cury, fazia uma forçatarefa por meio de suas redes
sociais. Por meio de amigos,
vizinhos e da internet, ela recolhia óleo de cozinha para
reciclagem. O produto era
vendido para empresas que
confeccionam material de
limpeza. E é assim que a família do atleta conseguia uma
renda extra para arcar com as
despesas das viagens durante as competições. Mas atualmente esse quadro mudou. O
atleta conseguiu patrocínio
que vai possibilitar o sonho
de ir ainda mais longe.
“Como temos poucos recursos financeiros, essa ajuda
contribui nas despesas com
alimentação, por exemplo”,
destaca Rosângela, reforçando que o apoio é um estímulo
a mais na carreira do Yuri.

