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SHOPPING DE NOVA IGUAÇU TEM FEIRA DE LIVROS A R$ 10 CADA. P. 2

Moradora de Nova Iguaçu, 
Eliane aposta na divulgação 
para atrair mais clientes e 
fazer sucesso

Baixada
ODIA I SEXTA-FEIRA, 19/2/2021    n site: odia.com.br    n tel.: 2222-8000

CURSO DE TEATRO

Casa de Cultura de Belford Roxo está 

recebendo inscrições para as aulas, que 

começam na próxima terça-feira. P. 2

Após ser 
vendedora, 

moradora de 
Nova Iguaçu 

abre sua própria 
loja. Para Elaine, 

fazer ações nas 
redes sociais e 

divulgar seus 
produtos são 

a alma do 
negócio. P. 3

SEM VERGONHA DE 
FAZER PROPAGANDA



Baixada

Casa de Cultura de Belford Roxo 
tem vagas para curso de teatro
As aulas começarão na próxima terça-feira, em três turno. Espaço tem outras opões de atividades

A Casa oferece diariamente exposição de esculturas e quadros

A 
Casa de Cultura de 
Belford Roxo está 
com as inscrições 
abertas para seu 

curso de teatro. Para fazer a 
matrícula, o candidato preci-
sa levar cópias da carteira de 
identidade e do comprovan-
te de residência; declaração 
escolar; duas fotos 3x4 e uma 
pasta azul 17. As aulas, minis-
tradas pelo professor Jaco-
nias, serão às terças e quin-
tas-feiras de manhã, tarde e 
noite. As aulas começam na 
próxima terça-feira.

O secretário municipal de 
Cultura, Bruno Nunes, ex-
plicou que as turmas serão 
reduzidas por causa da pan-
demia. Os alunos e professor 
terão que usar máscaras e hi-
gienizar as mãos com álcool 
70. “Tomaremos todos os 
cuidados para preservarmos 
alunos, professores e funcio-
nários da Casa da Cultura”, 
afirma Nunes.

O secretário acentuou que 
a Casa de Cultura oferece di-
versos cursos. Além de tea-
tro, tem capoeira, bateria e 
percussão, zumba, dança, 
artesanato, inglês e canto. 
A secretaria de Cultura está 
realizando um mapeamento 
cultural para identificar to-
dos os fazedores de Cultura 
no município.

ARTISTAS FAMOSOS

Palco de diversos shows, a 
Casa de Cultura de Belford 
Roxo já recebeu artistas con-
sagrados como Tony Garrido, 
Da Gama, Saulo Laranjeiras 
(o deputada do programa 
‘A Praça é Nossa’) e Danilo 
Caymmi, entre outros. “An-
tes da pandemia, todos os 
meses aconteciam projetos 
como a Batalha de Rap, sarau 
cultural, Frutos de Bel onde 
se apresentavam artistas do 
município, como Seu Ma-
thias, Sangue Rasta, Marro-
ne, LC do Cantão, WF e Banda 
10 mais”, destaca o secretário.

Uma das atrações da Casa 

Prefeitura de Magé fecha parceria 
para o programa ‘Emboço Social’
Iniciativa visa tornar as casas de família em extrema pobreza do município mais seguras

SMASDH / DIVULGAÇÃO 

Equipe do programa Emboço Social, da Prefeitura de Magé, se reuniu para fechar parceria com empresa

A Prefeitura de Magé, atra-
vés da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Di-
reitos Humanos, vai fechar 
uma parceria com a Rio Mix 
– Celumassa para implantar 
na cidade o Programa Embo-
ço Social (PES) criado pela 
empresa. O objetivo visa es-
timular o reaproveitamento 
de resíduos das embalagens 
dos produtos da própria em-
presa e, em contrapartida, 
beneficiar as famílias mais 
vulneráveis das cidades, 
com emboço de suas casas 
para torná-las mais seguras 
e confortáveis.

Segundo a secretária mu-
nicipal de Assistência Social 
e Direitos Humanos, Lara 
Torres, os beneficiados se-
rão identificados a partir 
dos cadastros do CadÚnico 
, com perfil de pobreza e/ou 
extrema pobreza e que não 
possuam casas com acaba-
mento de emboço.

“Temos estas informações 
do CadÚnico porque há um 
campo no perfil de cada famí-
lia em que a pessoa respon-
de se possui ou não sua casa 
emboçada. Assim saberemos 
quem são estas famílias e 
onde estão. Esta é mais uma 

ação do nosso governo para 
dar dignidade aos mais po-
bres e vulneráveis”, explicou 
a secretária Lara Torres que 
visitou, esta semana, a fábrica 
da Rio Mix com representan-
tes do Consórcio Intermuni-
cipal de Desenvolvimento do 

Leste Fluminense (Conleste).
De acordo com a Rio Mix, 

a cada 100 sacos de resíduos 
recolhidos de obras através 
das parcerias, a empresa doa 
um saco de 50 quilos de massa 
pronta para emboço das casas 
das famílias cadastradas.

Feira de livros tem 
obras custando R$ 10

DIVULGAÇÃO

Acervo do evento do TopShopping tem opções para todas as idades

Os amantes de leitura já 
têm um local cativo para 
mergulhar nos títulos e 
ainda com um precinho 
superatrativo: a Feira de 
Livros, realizada na Pra-
ça de Eventos do TopSho-
pping. Quem passar pelo 
local vai poder aproveitar 
um acervo com opções 
para todas as idades por 
apenas R$ 10. Com uma 
variedade de títulos na-
cionais e internacionais, 
de gêneros variados, o ob-

jetivo é estimular a leitura e 
o acesso aos livros.

Com entrada gratuita, a 
ação acontece no 1º piso do 
estabelecimento comercial. 
O horário de funcionamen-
to da Feira Promolivros é de 
segunda-feira a sábado, das 
10h às 22h; domingos e fe-
riados, das 13h às 21h. O en-
dereço do TopShopping é Av. 
Governador Roberto Silveira 
540, Centro de Nova Iguaçu. 
Mais informações pelo tele-
fone 2667-1787.

O espaço também tem outras atividades. Antes da pandemia, a Batalha de Rap reunia centenas de jovens

FOTOS DE ARQUIVO / DIVULGAÇÃO

A Biblioteca Jornalista Tim Lopes tem um acervo de sete mil livros, para leitores de todos os gostos e idades

de Cultura é a Biblioteca 
Municipal Jornalista Tim 
Lopes, que tem um acervo 
de sete mil livros disponíveis 
para a população. A Casa de 
Cultura diariamente ofere-
ce exposições de quadros 
e esculturas que contam a 

história de Belford Roxo. A 
visitação (limitada por cau-
sa da pandemia) é aberta ao 
público de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h.

A Casa de Cultura fica 
localizada na Avenida Bob 
Kennedy, s/n, Nova Piam.
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A PROPAGANDA É A
ALMA DO NEGÓÓCIO

Jogar a timidez para o lado e fazer divulgação nas redes sociais são essenciais para pequenas empresas

D
epois de muito tem-
po sendo vendedora 
de loja, Eliane Gleice 
Abrahão, de 41 anos, 

moradora de Nova Iguaçu, 
decidiu investir no seu pró-
prio negócio. Ela viu o quão 
rentável era trabalhar com 
roupas, além do tempo que 
teria para estar mais presente 
na rotina de seus três filhos. 
Eliane pediu demissão e co-
meçou a vender as peças por 
sua conta, até que mais tarde 
conseguir abrir a própria loja, 
a Elaine Modas.

“Nesses momentos é im-
portante o apoio da família e 
amigos, com foco no seu ob-
jeto e não se desanimando 
com as dificuldades do dia 
a dia de uma comerciante, 
uma amiga me ofereceu para 
dividir a sala com ela, pagan-
do aluguel mês a mês, indo e 
vindo de Petrópolis, na Rua 
Teresa, para revender”, re-
lembrou a empreendedora.

Em 2014, ela começou a 
trabalhar com multimarcas e 
abriu uma loja, que começou 
a deslanchar. Com experiên-
cia, ela dá dicas para quem 
quer se arriscar. “O empreen-
dedor deve estar sempre 

fazendo algo diferente, ou 
seja, não ter vergonha de fa-
zer live, não ter vergonha de 
falar. Eu divulgo muito meu 
trabalho”, apontou Eliane.

Para que sua loja tenha 
sempre visibilidade, ela usa 
as redes sociais a seu favor, 
fazendo delas uma vitrine 
para suas peças e seu negó-
cio. Ela costuma promover 
sorteios no Instagram da 
loja, o @elianemodas, por 
onde atrai novas clientes.

A empreendedora tam-
bém falou da importância de 
propaganda para pequenos 
empreendedores durante a 
pandemia do novo corona-
vírus. “A divulgação é tudo, 
não é vergonha. Vergonha é 
você não divulgar sua própria 
loja. Eu mesma divulgo mi-
nha loja, eu mesma faço tudo 
e consegui vencer essa luta 
nessa pandemia. Estou muito 
feliz com meu negócio.”

Falando sobre os próximos 
passos para a marca, Eliane 
frisa que mudanças são bem 
vindas.”Eu pretendo aumen-
tar a loja, futuramente, quan-
do a pandemia acabar.” E que 
seu humor também contri-
bui para atrair a clientela. 
“Eu sou uma pessoa muito 
alegre, simpática, sou uma 
pessoa extrovertida. Aprendi 
a fazer o diferencial, tratar o 
cliente bem, fazer pós-ven-
da, ligar pro cliente, mandar 
lembra de aniversário, traba-
lho sempre com boa vontade, 
sempre com sorriso, dedica-
ção e alegria.”

A loja fica na Av. Rober-
to Silveira 470, sala 1128, no 
edifício Top Commerc, cen-
tro de Nova Iguaçu.

O empreendedor 
deve estar sempre 
fazendo algo 
diferente, ou seja, 
não ter vergonha de 
fazer live, não ter 
vergonha de falar”

ELIANE GLEICE ABRAHÃO

Reportagem da estagiária Bruna 

Fernandes, sob supervisão  

de Karina Fernandes

FOTOS DIVULGAÇÃO

A empreendedora Eliane Gleice Abrahão posa com 
peças de sua loja. Moradora de nova Iguaçu, ela 

resolveu se arriscar após trabalhar para os outros
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