
Apostador de Niterói 
fatura Mega-Sena
Uma única aposta feita 
em Niterói, no Rio de Ja-
neiro, cravou os seis nú-
meros do sorteio 2503 
da Mega-Sena de sába-
do. O ganhador ou ga-
nhadora vai receber R$ 
13.748.083,57. As dezenas 
sorteadas foram 03 - 14 - 
16 - 38 - 43 - 45. 

Segundo a Caixa, ou-

tros 91 jogadores acerta-
ram cinco números. Cada 
um vai receber o prêmio de 
R$ 32.808,29. 

Já a quadra, que teve 5.194 
ganhadores, vai pagar R$ 
821,15 para os acertadores. 

Na próxima quarta-feira, 
a Mega-Sena 2504 tem um 
prêmio estimado em R$ 3 
milhões.

Inscrições para pós em fitoterapia
O curso de pós-graduação 
lato sensu multi-institucio-
nal em Plantas Medicinais e 
Fitoterapia está com inscri-
ções abertas até a próxima 
sexta-feira. A especialização 
é fruto de uma parceria en-
tre a Escola Nacional de Bo-
tânica Tropical do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro 
(ENBT/JBRJ), a Faculdade 
de Farmácia da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e a Associação Brasi-

leira de Fitoterapia.
São 40 vagas destinadas a 

agrônomos, biólogos, dentis-
tas, enfermeiros, engenheiros 
florestais, farmacêuticos, fisio-
terapeutas, médicos, nutricio-
nistas, veterinários e profissio-
nais de áreas afins. O objetivo 
do curso é formar profissio-
nais especializados para atuar 
no cultivo e manejo de plantas 
medicinais, fitoterapia clíni-
ca, manipulação e controle de 
qualidade de formulações fito-

terápicas, dentro do âmbito de 
cada classe profissional.

A especialização tem início 
em setembro e dura 15 meses, 
com carga horária total de 460 
horas. As aulas serão ministra-
das no Centro de Ciências da 
Saúde da UFRJ e no Jardim 
Botânico, às sextas, sábados e 
domingos, uma vez por mês.

As inscrições podem ser 
feitas pelo site https://curso-
fitoufrj.wixsite.com/fitotera-
pia. A documentação exigi-

Ivan Costa recebe doação de livros de Luiz Fernando, 65, frequentador da livraria Belle Époque

Reconstrução com solidariedade
Após incêndio, Livraria Belle Époque arrecada R$ 25 mil em campanha nas redes sociais

CLEBER MENDES

U
ma grande rede de 
apoio e solidarie-
dade tem ajudado 
na reconstrução da 

Livraria Belle Époque, no 
Méier, que foi destruída por 
um incêndio, na noite da úl-
tima quinta-feira. Após um 
mutirão de limpeza reali-
zado por frequentadores, a 
loja já conta com propostas 
voluntárias para reforma 
e também um circuito de 
pontos de arrecadação de 
livros, que vão recompor o 
acervo. 

Segundo Ivan Costa, pro-
prietário da livraria, que é 
referência pelo trabalho cul-
tural desenvolvido na região, 
centenas de pessoas já ofere-
ceram algum tipo de ajuda. 
“Já no dia seguinte, o pessoal 
veio para ajudar e já foi tra-
zendo pá e carrinho de mão. 
As pessoas foram retirando 
os livros que sobraram e fize-

criada já no dia seguinte ao 
incêndio. O pessoal está che-
gando junto, está ajudando 
e os amigos estão acompa-
nhando. Até este domingo 
pela manhã (ontem), já es-
tava chegando a R$ 25 mil”, 
disse o dono do local.

O secretário municipal 

de Cultura do Rio, Marcus 
Faustini, também esteve na 
livraria ontem assim como 
representantes da Subpre-
feitura da Zona Norte. 

Frequentada por mui-
tos moradores do Méier e 
bairros próximos, a livra-
ria pretende ficar no mes-
mo local após sua recons-
trução. Para isso, uma rede 
de solidariedade, formada 
por arquitetos, está traba-
lhando voluntariamente na 
reabertura. 

No próximo dia 13 de 
agosto, a Belle Époque vai 
organizar uma feira na Rua 
Soares, onde fica localizada 
a livraria. No evento, que 
já acontecia antes, muitos 
produtores de artesanato 
da região apresentarão seus 
trabalhos. 

ram um mutirão de limpeza”, 
contou Ivan.

O prejuízo provocado pelo 
incêndio gira em torno de R$ 
50 mil. Para a reconstrução 
da livraria, além do pix  (21-
97625-7600), foi aberta uma 
‘vakinha’ virtual.

Além disso, vários pontos 
de coleta foram montados 
pela cidade para arrecadar 
livros, vinis e CDs, como 
o Planetário da Gávea, na 
Zona Sul, o Imperator, no 
Méier, e o Shopping Tijuca, 
na Zona Norte. “O pessoal 
que está arrecadando ainda 
não me passou a quantida-
de de livros que chegou, mas 
a quantidade de gente que 
está procurando para doar é 
muito grande”, revelou o pro-
prietário da Belle Époque.

Luiz Fernando de Souza, 
de 65 anos, é um dos fre-
quentadores da Belle Épo-
que. E esteve ontem no local 

da deverá ser enviada para o 
e-mail cursofito.ufrj@gmail.
com. Podem se inscrever can-
didatos com diploma de gra-
duação ou que comprovem 
que podem concluir o ensino 
superior até 30 de novembro 
de 2023, desde que a formação 
faça parte do público alvo da 
especialização.

Para mais informações, 
acesso ao edital e inscrições, o 
candidato deve acessar a pági-
na do curso.

fazendo doações. “Nem te-
nho ideia de quantos livros 
já doei. Antes do incêndio, 
ele (Ivan) fez um evento 
muito bonito para arrecadar 
doações. Eu levei duas bolsas 
de mercado lotadíssimas de 
livros, CDs e DVDs. Eu calcu-
lo uns 150 livros entregues, e 

hoje (ontem), levei mais 50. 
São livros como ‘Roque San-
teiro e ‘O Caçador de Pipas’, 
todos em bom estado”.

Ivan ressaltou, ainda, a 
importância de amigos e 
frequentadores na criação 
da campanha. “A ‘vakinha’ 
foi uma ideia dos amigos, 

Reportagem do estagiário Wellington 
Melo, sob supervisão de Raphael Perucci
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