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DECORAÇÃO NATALINA DE GARRAFAS PET BOMBA EM NOVA IGUAÇU. P. 2

Luana Luara, de 25 anos, 
moradora do Morro da 

Caixa D’Água, em Belford 
Roxo, foi a grande campeã 

do ‘Dance-Off’

Baixada
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BELEZA NA PASSARELA

Queimados elege seus representantes mais 

belos. Concurso de Miss e Mister teve 

categorias adulto, juvenil e plus size. P. 2

ELA TEM

Vencedora de 
reality de dança, 
Luana deu um 
ótimo exemplo 
e doou parte do 
prêmio para o 
segundo colocado. 
Jovem mora em 
Belford Roxo. P. 3

A GINGA



Baixada

A montagem já 
está em fase final e 
as aulas devem 
começar em março

Belford Roxo vai 
ganhar Escola-Padaria

O município de Belford 
Roxo vai ganhar uma Es-
cola-Padaria no ano que 
vem. A Secretaria de Assis-
tência Social e Cidadania de 
Belford Roxo e a Fundação 
de Desenvolvimento Social 
de Belford Roxo (Funbel) 
participaram de uma re-
união com o Instituto Na-
cional de Desenvolvimento 
Humano (INADH-RJ) para 
acertar os últimos ajustes 
da primeira unidade, que 
irá funcionar no prédio da 
Funbel. A montagem já está 
em fase final e as aulas, com 
os professores da INADH
-RJ, estão previstas para co-
meçar em março.

Inicialmente, o públi-

co-alvo serão beneficiários 
do Bolsa Família, inscritos 
no CadÚnico e usuários dos 
13 Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), 
três Centros Especializados 
de Referência da Assistência 
Social (CREAS) e um Centro 
Pop, de 18 a 59 anos.

As inscrições poderão ser 
realizadas nos equipamentos 
da Assistência Social na segun-
da quinzena de fevereiro. As 
aulas serão divididas em teóri-
cas, onde os alunos receberão 
apostilas; e práticas, com uma 
padaria montada com equipa-
mentos industriais.

Segundo a secretária de 
Assistência Social e Cidada-
nia, Brenda Carneiro, a polí-
tica pública visa promover a 
autonomia dos usuários para 
que ocorra um real desenvolvi-
mento social da população. “O 
projeto atende bem a esta ver-
tente por não gerar depen-
dência e sim por promover a 
emancipação social”, resumiu.

Medidas restritivas valendo até o dia 31
Mesmo com a 
flexibilização, 
comércio deve 
obedecer regras de 
higienização
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Comércio de Belford Roxo poderá funcionar, com mais cuidados

Devido à pandemia do novo 
coronavírus, a Prefeitura 
de Belford Roxo prorrogou 
até o dia 31 a flexibilização 
do funcionamento do co-
mércio e de outras ativida-
des. Continuam suspensas 
as aulas presenciais, sem 
prejuízo da manutenção do 
calendário escolar, nas uni-
dades da rede pública de 
ensino. A rede privada pode 
funcionar em regime híbri-
do. Ficam suspensas diver-
sas atividades, destacando-
se a realização de qualquer 
tipo de evento em locais fe-
chados, que envolvam aglo-
merações de pessoas. O uso 
de mascaras é obrigatório 
nas ruas, avenidas, praças e 
estabelecimentos.

A desobediência ao que 

está disposto no Decreto 
Municipal acarretará ao 
infrator algumas sanções, 
Entre elas estão advertên-
cia; interdição; suspensão de 
vendas e/ou de fabricação; 
cancelamento do registro; 
interdição parcial ou total; 
cancelamento de autoriza-
ção para funcionamento; 
cancelamento do alvará de 
licenciamento; proibição de 
propaganda e aplicação de 

multa de R$ 5 mil . Em caso 
de reincidência, a multa será 
aplicada em dobro.

Entre as atividades per-
mitidas, estão: serviços 
de promoção à saúde, tais 
como academias, centros de 
ginástica, estúdios de perso-
nal training, estúdio de pila-
tes, centro de treinamento 
funcional, centros de treina-
mento de crossfit, centros de 
treinamento de lutas e esta-

belecimentos similares; tem-
plos religiosos de qualquer 
natureza; restaurantes, ba-
res e estabelecimentos con-
gêneres, limitando o aten-
dimento ao público a taxa 
de 50% de sua capacidade 
de lotação, respeitando o 
distanciamento de dois me-
tros entre mesas, vedado o 
funcionamento após às 22h 
e com a normalidade de en-
trega e retirada de alimentos 
no próprio estabelecimen-
to; supermercados e peque-
nos estabelecimentos; feiras 
livres que realizem a comer-
cialização de produtos de gê-
nero alimentício; e, de forma 
irrestrita, hospitais, clínicas, 
laboratórios e estabeleci-
mentos similares, ainda que 
esse funcionem no interior 
de shopping center, centros 
comerciais e estabelecimen-
tos congêneres.

Todos os locais autoriza-
dos a funcionar devem obe-
decer os protocolos e medi-
das de segurança recomen-
dados pelas autoridades sa-
nitárias do município.

Decoração de garrafas pet está 
bombando em rua de Nova Iguaçu
Bernardete Goulart, artesã e advogada, 
usou toda a sua criatividade para enfeitar 
sua casa, no bairro Monte Líbano

ARQUIVO PESSOAL

Trenó e boneco de neve estão entre as esculturas feitas por Bernardete

Quem passa pela Rua Wal-
dete Charmom do Carmo 
Lima, no bairro Monte Lí-
bano, em Nova Iguaçu, fica 
impressionado com a deco-
ração de Natal da casa de 
número 62. É que a advo-
gada e artesã Bernardete 
Goulart, de 57 anos, defen-
sora da natureza e apaixo-
nada pela época do Natal, 
criou esculturas com gar-
rafas pet para sua decora-
ção. São 12 peças que fa-
zem os olhos de crianças, 
jovens e idosos brilharem. 

Segundo ela, tudo teve iní-

cio há 12 anos, quando criou 
somente um boneco e uma 
árvore sustentáveis. Como 
o interesse foi grande, Ber-
nadete se sentiu motivada 
para, no ano seguinte, au-
mentar o número de perso-
nagens expostos.

“É prazeroso observar as 
pessoas tirando fotos, admi-
rando meu trabalho. Posso 
dizer que me sinto motiva-
da a produzir mais peças e, 
claro, contribuir para a pre-
servação do meio ambiente e 
resgatar o espírito natalino”, 
destaca a artesã.

tórias para Bernardete que, 
ao participar de concursos 
de decoração natalina, ultra-
passou todos os concorren-
tes. “Eu venci em primeiro 
lugar, em 2010, e o segundo 
lugar, em 2011, os concursos 
de decoração de Natal mais 
bonita, promovidos pela Pre-
feitura de Nova Iguaçu”, des-
taca, orgulhosa.

O que deixa a artesã preo-
cupada é o vandalismo. “In-
felizmente, existem vânda-
los que tentam destruir meu 
trabalho. Já arrebentaram a 
mangueira de led, roubaram 
enfeites da árvore de Natal, 
cortaram pisca-pisca, mas 
mesmo assim não destruí-
ram o meu espírito natalino”, 
finaliza a protetora do Natal 
e da natureza.

Bernardete se planeja 
muito bem para a produção 
das esculturas. O trabalho 
artesanal começa em agosto 
para que elas estejam expos-
tas na calçada da residência 
a partir de 25 de novembro. 
Somentem para terminar as 
esculturas maiores, ela leva 
cerca de 20 dias.

Empenhada em tornar o 
mundo melhor, a moradora 
da Baixada faz uma espécie 
de poupança para a manu-
tenção das esculturas, como 
pinturas, acabamentos e 
iluminação que custam cer-
ca R$ 3 mil. Com a iniciativa 
da artesã, o ambiente é pou-
pado de receber em média 3 
mil garrafas pet.

Toda dedicação à natureza 
e ao Natal já resultou em vi-

Queimados realiza 
concurso de beleza

Município 
conheceu a 
Miss e o Mister, 
adulto, plus 
size e juvenil

E 
o município de Quei-
mados foi invadido por 
beldades, no último fim 
de semana, durante o 

concurso de Mister e Miss — 
um passo antes das disputas 
regionais e estaduais. Com 
isso, a corrida pelo título de 
mais belo do Rio de Janeiro 
começou com tudo. Os can-
didatos foram escolhidos no 
último domingo nas catego-
rias adulto (feminino e mascu-
lino), juvenil feminino e plus 
size (feminino e masculino).

O evento, organizado por 
Jonathan Lima da Agência 
A&S, seguiu todas as medidas 
de segurança para conter a 
contaminação pela Covid-19, 
como menos de 50% da capa-
cidade, sem algomerações, uso 
de máscaras e álcool gel.

O concurso Miss e Mister 
Queimados é conhecido por 
divulgar e destacar a beleza 
local, além de ter um subpro-
duto: o projeto social Beleza 

do Bem, desenvolvido através 
de arrecadação de brinquedos 
e alimentos pelos candidatos.

“Não tenho palavras para 

dante Jeniffer Machado, de 18 
anos, que conquistou o Título 
de Miss Queimados.

Já na categoria masculina, 
quem conquistou o título de 
Mister Queimados foi o jovem 
Vitor Mello, de 25. “Sei que 
esse título me abrirá muitas 
portas e através delas pode-

rei ajudar muita gente. Estou 
muito feliz de ser o novo Mis-
ter Queimados e com a arre-
cadação que todos nós parti-
cipantes conseguimos: foram 
aproximadamente 4 mil brin-
quedos e mais de 300 quilos 
de alimentos.”

Ao todo, 36 participantes 
competiram em categorias, 
divididas em, 14 a 17 anos, ju-
venil; 18 a 28 anos, moças, e 
18 a 33 anos, rapazes; e plus 
size. A campeã juvenil foi 
Anny Lopes; a plus size femi-
nina, Roberta Kelly, e o mas-
culino Leo Marques. A busca 
pelos títulos continua em ou-
tros municípios da Baixada 
Fluminense, tendo a coorde-
nação estadual de Dan Nasci-
mento e Noemi Rosseto.

“A Baixada Fluminense 
possui muitas riquezas e be-
lezas e é nosso dever promo-
vê-las. Através dos concursos 
conhecemos cada história de 
meninos e meninas que só 
se acharam bonitos ou capa-
zes, depois de participar dos 
eventos; meninas que viviam 
com depressão por sofrerem 
bullying no colégio e que aqui 
descobriram que beleza não 
se baseia só em estética, mas 
em um conjunto como, genti-
leza, postura, empatia e cari-
dade”, afirmou Jonathan.

Descontos de até 70% de 
desconto em faculdade e bol-
sa integral em cursos de lín-
guas foram algumas das pre-
miações do concurso.Jeniffer Machado e Vitor Melo são os novos Miss e Mister Queimados 2021

Categoria Plus Size Feminino também teve representantes no evento
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dizer o que estou sentindo, só 
gratidão. Quero mostrar a for-
ça e a garra da mulher quei-
madense para todo o Rio de 
Janeiro e, quem sabe, para o 
Brasil e o mundo. Sei que atra-
vés de mim muitas meninas 
se sentirão representadas, es-
tou muito feliz!”, disse a estu-
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M
arcada por muita 
dança, companhei-
rismo, bom exemplo, 
emoção e uma com-

petição muito acirrada, chegou 
ao fim, na última terça-feira, a 
primeira temporada do Dan-
ce-Off, reality show da Game 
XP, que agitou a internet e ele-
geu Luana Luara, de 25 anos, 
moradora do Morro da Caixa 
D’Água, em Belford Roxo, a me-
lhor dançarina das favelas do 
estado do Rio de Janeiro.

No último episódio, os qua-
tro finalistas disputaram bata-
lhas no Just Dance para con-
quistar a pontuação do game e 
também o voto do público, que 
participou em peso no site da 
Game XP. Em uma final que ter-
minou em empate, o júri com-
posto pela cantora Ludmilla; 
o bicampeão mundial de Just 
Dance, Diegho San; e o jurado 
técnico do programa, Marival-
do dos Santos (músico, percus-
sionista e performer no grupo 
americano Stomp) precisou ser 
acionado para escolher o gran-
de vencedor.

Luana Luara levou para casa 
o cheque de R$ 20 mil, mas de-
cidiu dividir o prêmio com o 
segundo colocado, o JB Black, 
de 39, e doou a reforma do estú-
dio de dança pela Ubisoft para 
o Complexo do Alemão. JB dá 
aula na comunidade onde mora 
e, por isso, Luana tomou essa 
decisão. O prêmio do programa 
para o segundo colocado foi no 
valor de R$ 15 mil. Já o terceiro 
lugar, ocupado por João Soares 
(Morro do Pau Branco, em São 
João de Meriti), de 19, ganhou 
R$ 10 mil; enquanto a quarta 
colocada, Marcelly Mello (Mor-
ro dos Macacos), levou a valor 
de R$ 5 mil.

Todos os 16 dançarinos que 
participaram da fase ao vivo do 
programa ganharam alguma 

premiação em dinheiro e já es-
tão selecionados para o balé do 
Espaço Favela na próxima edi-
ção do Rock in Rio, em 2021.

Para Luana Luara, partici-
par do Dance-Off foi uma opor-
tunidade de mostrar seu talen-
to para o Brasil inteiro. “Foi di-
fícil, competitivo, foi preciso 
paciência, coerência e muita 
seriedade. Eu nunca participei 
de um programa assim na mi-
nha vida. Eu quero agradecer 
ao pessoal do Dance-Off por 
essa grande oportunidade”, 
contou a vencedora, que está 
noiva e pretende usar o dinhei-
ro para ajudar no casamento.

Já para a CEO da Game XP, 
Roberta Coelho, o sucesso da 
primeira edição só reforça a 
necessidade de mostrar os ta-
lentos que estão não só nas fa-
velas do Rio, mas espalhados 
por todo o país. 

“O Dance-Off levou para 
todo o Brasil o talento de dan-
çarinos das favelas do Rio, mas 
sabemos que existem muitos 
outros escondidos por aí. Foi 
divertido acompanhar a com-
petição e a evolução de cada 
um deles, o público embar-
cou e interagiu com o progra-
ma através das redes sociais. 
Quem sabe nas próximas edi-
ções a gente leva o reality para 
outros estados?”, planeja.

O Dance-Off faz parte de 
uma plataforma de conteúdo 
da Game XP que tem como ob-
jetivo manter o evento gamer 
próximo ao público durante o 
ano inteiro. Na primeira fase, 
100 artistas de diversas favelas 
da capital fluminense foram 
pré-selecionados, mas somen-
te 16 entraram na competição. 
Para chegar lá, todos partici-
param seletivas — uma delas 
foi uma votação popular que 
recebeu quase cinco milhões 
de votos na internet. Os três 

Baixada

Luana Luara, 
de Belford 
Roxo, dividiu 
o prêmio com 
o segundo 
colocado, um 
professor 
de dança do 
Complexo do 
Alemão

primeiros episódios do reality 
foram embalados por muitas 
batalhas de dança e ao final 
das apresentações, o públi-
co votou no melhor dançari-
no da noite, contemplando-o 
com uma bolsa de estudos 
em inglês, na Cultura Ingle-
sa. Todos que entraram para 
o programa ganharam algu-
ma premiação em dinheiro e 
já estão confirmados entre os 
dançarinos do Espaço Favela 
da próxima edição do Rock in 
Rio, em 2021.

PLATAFORMA DE INCLUSÃO

A Game XP sempre defen-
deu a inclusão em todos os 
seus projetos. Depois do su-
cesso que revelou o melhor 
dançarino das favelas do Rio 
de Janeiro, é a vez de mostrar 
que as mulheres estão, cada 
vez mais, conquistando seus 
devidos espaços, inclusive no 
cenário dos eSports. 

Por isso, o evento lançou a 
primeira liga feminina de Cou-
nter-Strike, a Grrrls League. 
Com premiação de R$ 200mil 
e suporte financeiro para o 
time, o campeonato contará 
com seis equipes, sendo cin-
co times convidados - Severe, 
Black Dragons, W7M, MIBR e 
Fúria - e o sexto que será defi-
nido através de um open qua-
lify, que já está sendo dispu-
tado. A competição continua 
hoje e amanhã, quando a final 
será transmitida ao vivo no ca-
nal da Game XP, na Twitch, a 
partir das 19h. 

Com as seis equipes defini-
das, o campeonato será reto-
mado no dia 24 de janeiro e a 
grande final vai acontecer di-
reto da Game Arena, durante 
a Game XP 2021, em uma tela 
de nada menos que 1.500 m2, 
considerada a maior tela de 
games do mundo.

Moradora do Morro da Caixa 
D’Água é vencedora da 

primeira edição do ‘Dance-Off’

Emoção na hora do anúncio da grande campeã do ‘Dance-Off’

Os quatro 
finalistas do 
‘Dance-Off’
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Luana Luara, de 25 
anos, moradora do 

Morro da Caixa D’Água, 
em Belford Roxo, foi 
a grande campeã do 

‘Dance-Off’
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