
Feriadão está repleto 
de atrações no interior
Cidades têm programações que vão da encenação da Paixão de Cristo até as rodas de samba e capoeira

SEMANA SANTA E ECLÉTICA
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Patrimônio histório do município de São Gonçalo, a Fazenda Colubandê ganhou nesta semana iluminação especial, em alusão ao mês de prevenção à saúde e segurança no trabalho
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Receita de longevidade
Avanço da medicina e bons hábitos contribuem para aumento dos anos de vida dos brasileiros
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Fazenda 
Colubandê 
iluminada
A Fazenda Colubandê, em São 
Gonçalo, recebeu nesta sema-
na uma iluminação especial 
em alusão ao “Abril Verde”, mês 
instituído para conscientiza-
ção sobre a segurança e saúde 
no trabalho, tendo como metas 
prioritárias a prevenção aos 
riscos de acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho. Em 
28 de abril é celebrado o Dia 
Mundial em Memória das Víti-
mas de Acidentes e Doenças do 
Trabalho. A centenária Fazen-
da Colubandê abriga hoje uma 
unidade do Comando de Polí-
cia Ambiental (CPAm).

PÁG. 2

CULTURA

Neste fim de semana acontece uma série de shows gratuitos de 
samba em Niterói. Os espetáculos, a partir das 16h, ocupam o 
palco em dois dias, neste sábado e domingo, na Praça do Rádio 
Amador, em São Francisco.

Armando Paiva / Divulgação

Mart´nália  se apresenta, neste domingo, na Praça do Rádio Amador, em São Francisco  

Shows gratuitos em Niterói Reforço com cheiro de título
O Botafogo segue sua nova rotina de presentear sua torcida com 
novos jogadores e ontem foi a vez de confirmar a chegada de 
Tchê Tchê, especialista em conquistar o Campeonato Brasileiro.  
O apoiador já foi campeão nacional em três oportunidades.

PÁG. 8

ESPORTES
Vitor Silva / Botafogo

Tchê Tchê não escondeu a alegria em vestir pela primeira vez a camisa do Botafogo
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Ditadura sutil
Eu sempre falo, mas não querem acreditar em mim. Vivemos 
numa ditadura que nos controla sem o uso da força. Quer um 
exemplo? Quando era garoto, a gente não tinha hora para ir à 
praça, podia ser de dia, de noite e até de madrugada. Elas não 
tinham cerca e o acesso era livre e democrático. Hoje, elas 
têm hora para abrir e fechar, tem grades em volta, igual pri-
sões. O acesso só é possível na hora que o governante deixa.
Júlio Gasparim

Mar de lixo
Fui convidada por uma amiga para um passeio de canoa ha-
vaiana que partiu da Praia de São Francisco até a entrada da 
Baía de Guanabara. Fiquei horrorizada com tamanha quan-
tidade de lixo no mar. Na areia, põem garis para disfarçar, 
mas na água não tem como. Não é à toa que a UFF revelou 
que tem superbactérias nas areias das praias de Niterói. 
Rita Camargo

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

Shows gratuitos 
celebram o samba 
Neste fim de semana acon-
tece uma série de shows 
para celebrar um dos o rit-
mos mais queridos do País: 
o samba. Os espetáculos 
ocupam o palco em dois 
dias, neste sábado e do-
mingo, na Praça do Rádio 
Amador, em São Francisco. 
Nomes de grande destaque 
do samba raiz já estão esca-
lados, entre eles, Mart’nália, 
Toninho Geraes e muitos 
outros. O evento será gra-
tuito.

No sábado (16), a partir 
das 16h, vai rolar a apresen-
tação da DJ Nicole, logo em 
seguida tem Candongueiro 
com participação especial 
de Alana Moraes e Chico 
Alves. Às 21h30, será a vez do 
Boitatá e Moyses Marques.

E para finalizar a Semana 
Samba, no domingo, a partir 
das 16h tem o DJ Guilherme 
Mello, seguido pela banda 
Terreiro da Vovó, Toninho 
Geraes e, a partir das 21h, 
Mart’nália. 

CULTURA

Carnaval
Depois de respeitados os 
preceitos e resguardos da 
quaresma, era costume nos 
subúrbios uma batalha car-
navalesca no sábado de Ale-
luia. Para manter a tradição, 
neste domingo, a partir das 
13h, a Feira das Yabás apre-
senta uma roda de samba 
comandada por Marqui-
nhos de Oswaldo Cruz, que 
receberá, na Praça Paulo da 
Portela, em Oswaldo Cruz, 
o Cordão do Boitatá, tra-
dicional bloco de carnaval 
carioca. 

VARANDINHA – O projeto “Varandinha do Paschoal”, 
no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, tem, neste 
domingo, às 10h, recreação com a Beart Cultural. Os 
pais podem levar seus pequenos para viver momen-
tos divertidos com a conhecida equipe de recreação 
da cidade. Profissionais têm formação nas áreas de 
educação, artes e psicomotricidade.

‘TAL VEZ’ – Neste domingo, às 17h, a Cia de Ballet Dalal 
Achcar encerra a temporada de “TAL VEZ”, do coreó-
grafo Alex Neoral, no Teatro Riachuelo Rio. O público 
verá, em um ato, uma produção inédita com dança 
contemporânea e técnica clássica, sobre a trilha sonora 
especialmente selecionada por Neoral. Os ingressos 
custam a partir de R$10, no site Sympla.

Armando Paiva/Divulgação

 Mart’nália é uma das atrações da Praça Rádio Amador no fim de semana

Divulgação

O Cordão do Boitatá é a atração da 

Feira das Yabás neste domingo 

FABIANA MAIA
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Urgência para o ‘Teste do Olhinho’

A deputada Adriana Bal-
thazar (PSD) protocolou 
requerimento na Alerj 
que solicita seja conce-
dido regime de urgência 

Divulgação para tramitação do pro-
jeto de lei 5371/2022, de 
sua autoria e do deputado 
Noel de Carvalho (SDD), 
que altera o artigo 1º da 
Lei 3931/2002, obrigando 
maternidades e hospitais 
a realizarem o ¨Teste do 
Olhinho¨ a cada quatro 
meses, nos três primeiros 
anos de vida da criança, 
e anualmente, entre os 
três e os cinco anos. Hoje, 
o exame é obrigatório 
somente no nascimento, 
mas, segundo diretrizes 
recentes do Ministério 
da Saúde, a prevenção 
realizada nos cinco pri-
meiros anos de vida da 
criança tem impacto di-
reto no tratamento e cura 
de doenças como o reti-
noblastoma, a catarata, o 
glaucoma congênito e a 
opacidade corneana.

ANTT calcula nova 
tarifa para BR-101

Controle é o 
melhor remédio

Em reunião na noite de quarta 
(13), na Firjan Norte Fluminense, 
representantes da Agência Na-
cional de Transportes Terrestres 
(ANTT) informaram que uma 
nova tarifa está sendo calculada 
para a BR-101. O encontro re-
uniu o presidente em exercício 
da Firjan, Luiz Césio Caetano, o 
presidente da regional, Francisco 
Roberto de Siqueira, além de 
conselheiros e dois deputados 
federais da bancada fluminense. 
A ANTT também se compro-
meteu a inserir demandas da 
federação no novo contrato, 
enquanto os parlamentares vão 
convocar, para este mês, uma 
reunião para agilizar os trâmites 
da relicitação. “A BR-101 é uma 
importante artéria da economia 
fluminense que há anos carece 
de maior cuidado. Não podemos 
mais aguardar tanto tempo sem 
que as intervenções sejam feitas, 
e por isso convocamos diferentes 
agentes públicos para que esse 
cronograma da recitação seja, 
de fato, agilizado”, disse Caetano.

O deputado Anderson Moraes 
(PL) protocolou um projeto 
de lei na Alerj para evitar que 
informações sobre saúde 
sejam divulgadas por órgãos, 
entidades e empresas pres-
tadoras de serviços públicos 
sem o aval da Secretaria Esta-
dual de Saúde. O parlamentar 
quer impedir que cidadãos 
recebam conteúdos sobre 
saúde pública sem a aná-
lise do órgão competente, 
propondo multa de 10 mil 
UFIR’s. ¨Principalmente du-
rante a pandemia, vimos que 
a divulgação de informações 
falsas ou imprecisas colocou 
em risco a vida de muitas 
pessoas. Nunca estivemos tão 
à mercê de assuntos relacio-
nados à saúde sem a prévia 
avaliação de profissionais 
competentes. Muitas vezes, 
adotar condutas erradas traz 
sérios riscos, por isso é funda-
mental orientar a população¨, 
ressaltou o deputado.

POR JEFFERSON LEMOS

Mãe solo: prioridade sobre outras

O deputado Rosenverg 
Reis (MDB) apresentou 
dois projetos de lei, na 
Alerj, para conceder be-
nefícios específicos a mu-
lheres que criam seus 
filhos sozinhas, também 
conhecidas como mães 

Divulgação solo. Através do projeto 
de lei 5.652/2022, o par-
lamentar sugere a criação 
da Política Estadual de 
Concessão de Crédito 
à Mulher Provedora de 
Família Monoparental. 
Pela proposta, institui-
ções financeiras públicas 
e privadas deverão ofere-
cer condições facilitadas e 
taxas menores para mães 
solo e empresas dirigidas 
por elas. Para se enqua-
drar no perfil, a mulher 
deve ter renda per capita 
de até dois salários míni-
mos. Outro projeto, o PL 
5.653/22, determina que 
os filhos das mães solo 
tenham prioridade no 
acesso a vagas nas esco-
las da rede pública, com 
preferência ainda para 
matrícula em unidades 
próximas a sua residência. 

Aluguel: reajuste sem surpresa

O deputado federal Már-
cio Labre (PL-RJ) apre-
sentou um projeto de lei 
para proteger quem paga 
aluguel de imóvel ser sur-
preendido com um reajus-
te no valor. O PL 871/2022 
obriga o locador a avisar, 
com pelo menos 30 dias 
de antecedência, que ha-
verá reajuste, e informar 
também o índice estima-

Divulgação

do, para que o locatário 
tenha a possibilidade de 
negociar. Márcio Labre 
justifica que em tempos 
de dificuldades econômi-
cas, agravadas pela pan-
demia da covid-19, o lo-
catário de imóvel em área  
urbana, parte sempre 
hipossuficiente da rela-
ção contratual, deve ser  
protegido.

Panorama RJPanorama RJ

O Imposto sobre a Trans-
missão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens 
ou Direitos (ITD) pode ser 
parcelado em até 48 meses, 
com a possibilidade de ser 
prorrogado para até 60 me-
ses. É o que prevê o Projeto 
de Lei 5.375/22, dos deputa-
dos Alexandre Freitas (Pode) 
e Luiz Paulo (PSD), que a 
Alerj aprovou em discus-
são única na quarta (13). A 

medida segue para a san-
ção ou veto do governador 
Cláudio Castro. O deputado 
Alexandre Freitas disse que 
a medida tem o objetivo 
de regularizar imóveis her-
dados que hoje não estão 
com o imposto pago e, por 
consequência, garantir a 
arrecadação do estado. De-
talhe: o parcelamento terá 
correção monetária anual 
pela variação da UFIR/RJ.

ITD parcelado a perder de vista
Divulgação/Alerj

O governador Cláudio Cas-
tro recebeu na quarta (13), 
no Palácio Pedro Ernesto, o 
título de Cidadão Honorário 
da Cidade do Rio de Janeiro. 
A iniciativa foi proposta pelo 
então vereador Dr. Carlos 
Eduardo quando Castro 
também ainda era vereador, 
em 2017, sendo aprovada e 
promulgada por Jorge Feli-

ppe, que era presidente da 
Câmara. Em seu discurso, 
Castro contou sua trajetória 
na Câmara de Vereadores e 
no Executivo, ressaltando 
a situação difícil em que 
se encontrava o estado ao 
assumir o governo, e a atual 
fase de desenvolvimento 
e reconstrução do Rio de 
Janeiro.

Governador recebe homenagem
Divulgação/ Philippe Lima
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Guarda Municipal faz palestras 
em escolas pela cultura da paz
Com o objetivo de trazer à 
tona e debater temas como 
prevenção ao uso de drogas, 
combate ao bullying, disci-
plina e respeito nas escolas, 
integrantes da Coordena-
doria de Patrulha Escolar da 
Guarda Municipal de Niterói 
iniciaram nesta semana o 
projeto Palestras nas Escolas. 
O primeiro colégio a receber a 
iniciativa foi a Escola Munici-
pal Antineia Silveira Miranda, 
no Caramujo. Os debates pre-
tendem promover a cultura 
de paz nas escolas de Niterói 
e serão realizados em outras 
unidades municipais.

A iniciativa faz parte de 

um dos eixos do Pacto Niterói 
Contra a Violência, integra o 
processo de fortalecimento 
da Guarda Municipal e está 
sendo realizado em parceria 
com a Subsecretaria e Projetos 
Transversais, Coordenação de 
Educação em Sustentabilida-
de, Esporte e Saúde (CESESS) 
da Secretaria de Educação de 
Niterói.

Com bate-papos infor-
mais, mas com a abordagem 
dos temas sendo levados à 
sério, a proposta é que os 
guardas municipais possam 
interagir com os alunos numa 
didática que fale a linguagem 
deles. As palestras acontece-

rão cada semana numa escola. 
A ideia é levar o debate para 
todas as escolas municipais 
para crianças com idades en-
tre 10 e 16 anos.

Todos os guardas integran-
tes da Coordenadoria parti-
ciparam de inúmeros cursos 
de qualificação direcionados 
para educação, orientados 
pela Diretoria de Ensino e Pes-
quisa da Guarda Municipal.

“A Guarda Municipal par-
ticipa ativamente do dia-a-
-dia das escolas municipais. 
Além das rondas escolares, 
nossos agentes estão sempre 
ajudando e orientando como 
proceder em mediação de 

conflitos. É um trabalho de 
aproximação integrado que 
faz plano decenal da guarda. 
A integração com os outros 
órgãos, como Rede Mediar, 
Codim e a equipe de rodas de 
conversa também estão neste 
processo”, explica o inspetor 
Paulo Brito, gerente do forta-
lecimento da Guarda .

Segundo Juliana Martins, 
gestora da Coordenadoria de 
Educação em Sustentabilida-
de, Esporte e Saúde (CESESS) 
da Secretaria Municipal de 
Educação, a parceria com a 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
é uma grande parceira com 
diversos projetos.

Projeto faz parte das ações do Pacto Niterói Contra a Violência

Divulgação

A exposição do Museu do Roadie JB ficará em cartaz até o dia 7 de maio

Itaboraí: Casa de Cultura abre 
espaço para artistas locais

Duas exposições simultâneas. 
Os visitantes da Casa de Cul-
tura Heloísa Alberto Torres, no 
Centro, podem conferir até o 
dia 7 de maio, a exposição do 
Museu do Roadie JB, para os 
amantes de uma boa Música 
Popular Brasileira (MPB). E 
ainda a exposição que relembra 
a vida e carreira do cantor e 
compositor Bira Alma Reggae, 
que deu nome ao novo espaço 
da casa, a Sala do Artista Local,  
inaugurada na noite de quarta-
-feira (13).

O gestor da Casa e subse-
cretário de Cultura, Alan Mota, 
falou do sentimento especial 
de poder inaugurar uma sala 
em homenagem a Bira Alma 
Reggae e ainda da Casa abrigar 
uma exposição do Museu do 

Roadie JB.
Bira Alma Reggae surgiu na 

cena musical de Itaboraí e se 
tornou um dos grandes nomes 
de reggae do país. Dentre os 
itens expostos, estão cartazes, 
fotos, instrumentos, discos e 
figurinos. A sala abrigará sem-
pre o trabalho de algum artista 
da cidade em cartaz, mesmo 
quando o salão principal da 
Casa estiver ocupado com algu-
ma exposição visitante, através 
das diversas parcerias da insti-
tuição com museus, centros de 
memória e universidades.

A exposição do Museu do 
Roadie JB ficará em cartaz até 
o dia 7 de maio, com entrada 
gratuita e aberta ao público de 
terça a sábado. Informações 
e agendamentos para gru-

pos devem ser realizadas pelo 
WhatsApp (21) 98958-8727. A 
Casa de Cultura Heloísa Alberto 

Torres fica localizada na Praça 
Marechal Floriano Peixoto, 303, 
Centro de Itaboraí.

São duas mostras: uma sobre o Museu Roadie JB e outra sobre Bira Alma Reggae

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário especificados 
abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de isolamento social para 
conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos emergenciais que são 
extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 19/04/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
09:00 às 17:00 Rodovia BR 101 - Centro - São Gonçalo 17232409
13:00 às 17:00 Rua Álvaro Esteves - Mutondo - São Gonçalo 17233029
13:00 às 17:00 Rua Mário Sete - Colubandê - São Gonçalo 17233029

MARICÁ
09:00 às 13:00 Ruas 32, 83, 84, 91, 97 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 17232449
09:00 às 13:00 Rua Douglas Marques Riente - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Caxito 17232449
09:00 às 13:00 Rua Irene Silva Ribeiro - Itaipuaçu - Maricá 17232449
13:00 às 17:00 Ala Maricá - End Alameda Cajaty - Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Avenida 3 - Lagomar - Caju - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Avenida A - Chácaras Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Avenida Antônio Carlos Jobim - Ponta Negra - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Avenida Beira Mar - Itaipuaçu - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Avenida Doutor Antônio M Matias - Jardim Atlântico - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Avenida Itaipuaçu - Jardim Atlântico Leste - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Avenida Jacobina - Cond Alphaville - Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Avenida João H dos Santos - Chácaras de Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Avenida Maysa - Ponta Negra - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Avenida Monsenhor Emerson de Medeiros - Inoã - Chácaras de Inoã 17230787
13:00 às 17:00 Avenida Prefeito Alcebíades Mendes - Rua C - São José Imbassaí 17230787
13:00 às 17:00 Condomínio Terras Alpha - Alameda Caure - Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Estrada Antônio Callado - Cordeirinho - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Estrada Caxito - Caxito - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Estrada Cova da Onça - Caxito - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Estrada Itaipuaçu - Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Estrada Zilto M de Abreu - Estrada Zilto Monteiro de Abre - Caju 17230787
13:00 às 17:00 Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 - Virar A Primeira - Ponta Negra - 

Centro - Estrada Cassorotiba - Jardim B Maricá - Jacaroá - Chácaras 
Inoã - Parque Vera Cruz - Cajueiros - Inoã - Maricá 

17230787

13:00 às 17:00 Rodovia Ernani do Amaral Peixoto - Parque Nancy - Inoã - Cala Boca 
- Spar Inoã - Maricá 

17230787

13:00 às 17:00 Ruas 23, 27, 33, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 55, 58, 60, 61, 68, 74, 75, 77, 79, 
80, 81, 82, 87, 90, 101, 104, 107, 114, 115, 115, 120, 125 - Itaipuaçu
- Jardim Atlântico - Jacaroá - Bairro Ita - Jardim Interlagos - Bambuí

17230787

13:00 às 17:00 Rua A - Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Açucenas - Costa Verde - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Alfredo de Andrade - Caxito - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Ana Lins dos G Peixoto - Jardim Atlântico - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Antônio L. da Fontoura - Flamengo - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Carlos Mariguela - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Avencas - Itaipuaçu - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Boas Velasco - Jardim Balneário - Jardim Atlântico - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Braulino C. dos Santos - Itapeba - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Caio Figueiredo - Jardim Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Eufrosino dos Santos Ribeiro - Sítio - Itapeba - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Fernando Mendes - Jardim Inoã - Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Gabriel Henrique de Farias Júnior - Araçatiba - Jardim B Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Itaipu - Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Ivan Mundim - Av Prefeito Ivan Mudim Lot - Boqueirão 17230787
13:00 às 17:00 Rua João Goulart - Jardim Atlântico - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua José F Rangel - Araça tiba - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Jupirasilva - Jardim Atlântico - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Kawan - Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Levi Ribeiro - Centro - Jardim B Maricá - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Ruas M, S - Condomínio Santa Paula - Estrada Cassorotiba - Reserva Verde 17230787
13:00 às 17:00 Rua Margaridas - Itaipuaçu - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Nossa Senhora da Conceição - Jardim Atlântico - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Pedra - Jardim Atlântico - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Pereira Neves - Flamengo - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Prefeito Alcebíades Mendes - São José Imbassaí - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Projetada - Vale da Figueira II - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Robalos - São José Imbassaí - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Saco das Flores - Centro - Bananal - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Santa Sofia - Cordeirinho - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua São Geraldo - Itaipuaçu - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Sem Nome - Caxito - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Silvana da Costa - Barroco - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Thomás Cunha - São José - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Van Lerbergue - Itaipuaçu - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Rua Vitória - Camburi - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Travessa Flamengo - Chácara de Inoã - Maricá 17230787
13:00 às 17:00 Ruas 32, 61, 63 - Itaipuaçu - Maricá 17232651
13:00 às 17:00 Rua Eduardo Carlson - Jardim Atlântico Central - Maricá 17232651
13:00 às 17:00 Rua Sargento Waldir Silva - Jardim Atlântico - Maricá 17232651
13:00 às 17:00 Ruas A, B, F - Estrada Velha São José - Lm Praia Amendoeiras - 

Estrada Cassorotiba - São José Imbassaí - Parque São José - Pr. 
Amendoeiras - Estrada de Bambí - Maricá 

17232937

13:00 às 17:00 Estrada Real de Maricá - São José de Imbassaí - Maricá 17232937
13:00 às 17:00 Estrada Velha de Maricá - São José Imbassaí - Maricá 17232937
14:00 às 18:00 Rua A - Jardim Balneário - Jardim B Bambuí - Balneário Camburi 17250403
14:00 às 18:00 Rua 14 - Estrada de Bambuí - Maricá 17250403
14:00 às 18:00 Rua Coronel L. Lucas Gonçalves - Bambuí  - Maricá 17250403
14:00 às 18:00 Rua Luiz C Gonçalves - Bambuí  - Maricá 17250403
Dia: 20/04/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

SÃO GONÇALO 
09:00 às 13:00 Rua José Serrado - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 17255361
09:00 às 13:00 Rua Antônia Couto - Jardim Bom Retiro - São Gonçalo 17255361
09:00 às 13:00 Rua Carlos Fox - Bom Retiro - São Gonçalo 17255361

MARICÁ
09:00 às 13:00 Ruas 1, 3, 17, 78, 94 - Jardim Interlagos - Guaratiba - Interlagos 17257075
09:00 às 13:00 Rua Ruth Ribeiro - Jardim Interlagos - Maricá 17257075
13:00 às 17:00 Rua Cajueiros - Itaipuaçu - Est.itaipuacu - Inoã - Maricá 17253493
13:00 às 17:00 Ruas C, D - Jardim Inoã - Inoã - Cajueiros - Itaipuaçu - Maricá 17253493
13:00 às 17:00 Avenida Zumbi dos Palmares - Barroco - Itaipuaçu - Maricá 17258481
13:00 às 17:00 Ruas 1, 23, 25 - Costa Verde - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17258481
13:00 às 17:00 Estrada Itaipuaçu - Costa Verde - Maricá 17258481
13:00 às 17:00 Rua Cecília Ana Ferreira - Chácara de Inoã - Maricá 17258481
13:00 às 17:00 Rua Cravinas - Costa Verde - Maricá 17258481
13:00 às 17:00 Rua Cravos - Itapeba - Maricá 17258481
13:00 às 17:00 Rua Dálias - Itaipuaçu - Maricá 17258481
13:00 às 17:00 Rua Dom Helder Câmara - Barroco - Maricá 17258481
13:00 às 17:00 Rua Mimosas - Itaipuaçu - Jardim Atlântico - Maricá 17258481
14:00 às 17:30 Avenida Contorno - Jardim B Bambuí  - Estrada de Bambuí  - Maricá 17259675
14:00 às 17:30 Ruas G, I - Balneário Bambuí  - Bambuí  - Estrada de Bambuí  - 

Jardim Balneário Bambuí  - Maricá 
17259675

14:00 às 17:30 Ferreira de Carvalho - Balneário Bambuí  - Maricá 17259675
14:00 às 17:30 Ruas 1, 19, 47, 110, 111, 115, 116, 126, 130, 135, 136, 142, 143, 144, 

146, 147, 148 - Balneário Bambuí  - Estrada de Bambuí  - Jardim Atlântico
- Balneário - Ponta Negra - Jardim Balneário - Estrada Cassorotiba

17259675

14:00 às 17:30 Rua Braulino V Costa - Bambuí  - Maricá 17259675
14:00 às 17:30 Rua Jardim Balneário - Bambuí  - Maricá 17259675
Dia: 21/04/2022
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 13:00 Estrada Engenho do Mato - Engenho do Mato - Niterói 17257367
09:00 às 13:00 Estrada Floraria - Sapê - Niterói 17257367
09:00 às 13:00 Ruas 10, 11, 12, 41 - Engenho do Mato - Niterói 17257367
09:00 às 13:00 Rua Cacilda Ouro - Engenho do Mato - Niterói 17257367
09:00 às 13:00 Rua Doutor F Pinto Severo - Engenho do Mato - Niterói 17257367
09:00 às 13:00 Rua Luiz Leopoldo F Pinheiro - Centro - Niterói 17257367
10:00 às 13:00 Rua Doutor March - Barreto - Niterói 17257543
14:00 às 18:00 Avenida Irene Lopes Sodré - Engenho do Mato - Niterói 17259555
14:00 às 18:00 Ruas 2, 3, 4, 7, 17, 25, 26, 67 - Vale Feliz - Engenho do Mato - Niterói 17259555
14:00 às 18:00 Rua Aloízio Valle - Engenho do Mato - Niterói 17259555
14:00 às 18:00 Rua Angelins - Engenho do Mato - Niterói 17259555
14:00 às 18:00 Rua Doutor Renato Pereira Machado - Engenho do Mato - Niterói 17259555
14:00 às 18:00 Rua Doutor João Batista Leal - Engenho do Mato - Itaipu - Niterói 17259555
14:00 às 18:00 Rua Pastor Aluízio Vale - Engenho do Mato - Niterói 17259555
14:00 às 18:00 Rua Professor Jamil El Jaick - Engenho do Mato - Niterói 17259555

SÃO GONÇALO 
14:30 às 17:30 Avenida Doutor Eugênio Borges - Rio do Ouro - São Gonçalo 17258717
14:30 às 17:30 Condomínio Village Anchieta - Rio do Ouro - São Gonçalo 17258717
14:30 às 17:30 Estrada Rodovia Amaral Peixoto - Rio do Ouro - São Gonçalo 17258717
14:30 às 17:30 Rua 2, 3, 4, 5 - Cond Vilage Anchieta - Rio do Ouro - São Gonçalo 17258717
14:30 às 17:30 Travessa 5 - Tribobó - São Gonçalo 17258717

MARICÁ
09:00 às 13:00 Condomínio Ponta Negra II - Ponta Negra - Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Condomínio Residencial Ponta Negra - Ponta Negra - Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Estradas 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 69 - Ponta Negra - Balneário de Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Rua Acácias - Ponta Negra - Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Rua Azaléias - Ponta Negra - Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Rua Camélias - Pr. Lagoas-Pn - Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Rua Girassóis - Ponta Negra - Estrada Velha São José - Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Rua Hortências - Ponta Negra - Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Rua Jasmins - Ponta Negra - Graciena - Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Rua Margaridas - Ponta Negra - Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Rua Moacir V. dos Santos - Estrada do Jaconé - Ponta Negra - Maricá 17257203
09:00 às 13:00 Rua Rosas - Ponta Negra - Maricá 17257203
13:30 às 17:00 Avenida 2 - São José Imbassaí - Maricá 17258871
13:30 às 17:00 Estrada Afonso Viana - São José Imbassaí - Maricá 17258871
13:30 às 17:00 Estrada Cachoeira - São José Imbassaí - Maricá 17258871
13:30 às 17:00 Estrada Joaquim Afonso Viana - Caxito - São José de Imbassaí - 

Estrada Velha de Maricá - Maricá 
17258871

13:30 às 17:00 Rodovia Amaral Peixoto - São José Imbassaí 17258871
13:30 às 17:00 Ruas 1, 2 - Estrada Velha de Maricá - São José Imbassaí - Maricá 17258871
13:30 às 17:00 Rua Francisco da Costa - Estrada Velha de Maricá - Maricá 17258871
13:30 às 17:00 Rua Mirante - São José Imbassaí - Maricá 17258871

Decisão vale para a Sapucaí, Intendente Magalhães e Terreirão do Samba

Passaporte de vacinação 
será exigido nos desfiles 
Os foliões que quiserem pres-
tigiar os principais desfiles 
de carnaval no Rio de Janeiro 
terão de apresentar o passa-
porte vacinal. O comprovante 
será exigido tanto na Marquês 
de Sapucaí quanto na Avenida 
Intendente Magalhães e no 
Terreirão do Samba. A medida 
foi anunciada ontem (14) pelo 
presidente da Empresa de 
Turismo do Município do Rio 
(Riotur), André Duarte.

“A Prefeitura do Rio teve 
todo cuidado em relação a 
esta questão da pandemia. 
Podem ficar tranquilos, por-
que tanto na Intendente Ma-
galhães, quando no Terreirão 
do Samba e na Sapucaí, nós 
vamos exigir o certificado de 
vacinação para que as pes-
soas possam ter acesso aos 
eventos”, disse Duarte.

O presidente da Riotur dis-
se que o índice de ocupação 
da rede hoteleira da cidade 
para o carnaval fora de época 
deverá chegar a 85%, segundo 
dados creditados à Associa-
ção Brasileira da Indústria de 
Hotéis Rio de Janeiro (Abih-
-RJ). Também os turistas, de 
acordo com Duarte, deverão 
apresentar passaporte vacinal 
para se hospedarem nos ho-
téis da cidade.

Os desfiles oficiais na Mar-
quês de Sapucaí começam 
na quarta-feira (20) e quin-
ta-feira (21), com a Série 
Ouro, antigo Grupo de Acesso, 
prosseguem sexta-feira (22) e 
sábado (23), com as escolas 
do Grupo Especial, fechan-
do no domingo (24), com o 

desfile das crianças. O desfile 
das campeãs será no outro 
sábado (30).

Já os desfiles na Avenida 
Intendente Magalhães co-
meçam na quarta-feira (20), 
com a Federação dos Blocos, 
prosseguem na quinta-feira 
(21), com o Grupo de Avalia-
ção, e com a Série Bronze na 
sexta-feira (22). Na semana 
seguinte, será a vez da Série 
Prata, na sexta-feira (29) e 
sábado (30). No domingo, 
dia 1º de maio, será a vez dos 
Grupos B e C. Os desfiles da 
Intendente Magalhães são 
gratuitos.

Blocos de rua - Embora 
os grupos maiores, que nor-
malmente arrastam dezenas 
de milhares de foliões, já 
tenham dito à prefeitura que 
não vão desfilar este ano, os 
blocos menores, organizados 
por amigos ou moradores dos 
bairros, possivelmente vão 
sair às ruas.

O secretário municipal 
de Ordem Pública, Brenno 
Carnevale, não deixou claro 
se haverá repressão das au-
toridades a esses pequenos 
blocos, mas indicou que as 
pessoas são livres para fre-

quentarem a cidade.
“As pessoas não têm ne-

nhuma proibição para esta-
rem nas ruas, para estarem 
frequentando a cidade. As 
pessoas não estão proibidas 
de saírem às ruas. A vacina 
permitiu que a gente fizesse 
um desfile, que tivéssemos 
uma cidade o mais próximo 
do normal possível. A gente 
tem uma cidade monito-
rada pela ordem pública, 
pela Guarda Municipal, e 
as pessoas que estiverem 
nas ruas têm a total liber-
dade de estarem ali”, disse  
Carnevale.

Alexandre Macieira /Divulgação

Coletiva de carnaval foi realizada ontem para anunciar os detalhes dos desfiles das escolas de samba no Rio 
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Semana Santa com agenda de 
atrações no interior do Estado
Onze cidades de sete regiões prepararam programações especiais para suas populações e visitantes

Neste feriadão da Semana 
Santa, o estado do Rio de Ja-
neiro está com uma extensa 
programação. 

Onze cidades de sete re-
giões turísticas do estado 
se prepararam para a cele-
bração, com programação 
gratuita. Segundo o secretário 
de Estado de Turismo, Sá-
vio Neves, são atrações que 
não se restringem às ativi-
dades religiosas, tradicionais 
nessa ocasião, mas varia-
das, para todos os gostos e  
idades.

A expectativa do trade tu-
rístico, anunciada pela ABIH-
-RJ e HotéisRIO na última 
quarta-feira, é de quase 90% 
de ocupação hoteleira em 
algumas cidades do interior 
do estado.

“Nesse feriado da Sema-
na Santa em que se anuncia 
o controle da pandemia, as 
pessoas se sentem seguras 
e com muito mais liberda-
de para fazer passeios em 
família e escolher destinos 
próximos. Tudo isso, con-
tribui para uma visitação 
forte nesse feriado aqui no 
estado do Rio de Janeiro. 
Não só a capital que sempre 
é o centro das escolhas, mas 
principalmente no interior 
com praia e serra, além de 
toda a diversidade que só o 

estado do Rio de Janeiro pode 
oferecer. A nossa expectativa 
é a melhor possível. Teremos 
aí uma ocupação em torno 
de 85% a 90%, dependendo 
do local e isso é muito im-
portante nesta retomada do  
Turismo”, destacou o secre-
tário.

Programação no interior

A Paixão de Cristo, tradi-
cional espetáculo da Semana 
Santa, poderá ser visto em 
cinco municípios:

- Nova Iguaçu, na região 
turística Baixada Verde, em 

um cenário de 43 metros de 
largura, em três níveis de al-
tura, formados por arquiban-
cadas, para receber 28 atores 
e 80 figurantes;

- Macaé, na Costa do Sol, 
onde a produção contará com 
uma série de homenagens e 

referências, trazendo à tona 
debates sociais importantes, 
aproximando o espectador;

 - Miguel Pereira, na Vale 
do Café, a encenação da mor-
te de Cristo está dentro do 
festival “Páscoa Inesquecí-
vel”, tendo ainda o musical 
“Orquestra Sinfônica de Mu-
lheres do Brasil”, oficina de 
mágica, entre outras atrações;

- Rio Bonito, na Caminhos 
da Mata, a encenação religio-
sa chama-se “Cristo – O Rei 
Presente”.  O musical é uma 
produção da Sociedade Musi-
cal e Dramática de Rio Bonito 
(SMDR), com atores locais;

- Campos dos Goytaca-
zes, moradores e turistas vão 
poder assistir ao espetáculo 
“Paixão, Morte e Ressurreição 
de Jesus Cristo – 40 anos de 
evangelização”. 

Ainda na Costa do Sol, 

segundo o secretário Sávio 
Neves, quem estiver em Cabo 
Frio terá vasta programação 
religiosa, que inclui missa do 
Lava-pés e Transladação do 
Santíssimo Sacramento e pro-
cissão no sábado e domingo. 
Em Iguaba Grande a dica é o 
Festival do Pescado, que reú-
ne o melhor da gastronomia 
local e atrações musicais.  O 
grupo Capoeira Brasil apre-
senta Roda de Samba com 
Rita da Barquinha, em Ca-
simiro de Abreu. Rita é uma 
das mais tradicionais samba-
deiras e rezadeiras da Bahia.  
Outra pedida é a exposição 
“Artes da Aldeia”, em São Pe-
dro da Aldeia, que trará mais 
de 500 peças artesanais em 
exibição e à venda no espaço.

- Em Niterói, haverá uma 
série de shows para celebrar 
um dos ritmos mais queri-
dos do País: o samba, com 
Mart’nália, Toninho Ge-
rais, Moyseis Marques, en-
tre outros cantores. (Mais  
detalhes em Cultura, na pá-
gina 2).

- Na Serra Verde Imperial, 
acontece em Nova Friburgo a 
“Páscoa Feliz”, uma tarde para 
toda a família, com muitas 
brincadeiras, atividades lúdi-
cas e guloseimas.

Expectativa é 
que algumas 
cidades tenham 
ocupação de 
90% na rede 
hoteleira

Divulgação

Cabo Frio: além das praias e monumentos históricos, a celebração religiosa da Semana Santa é uma atração

Companhias de circo 
em Rio Bonito
o Projeto Caravana Care-
quinha iniciou, ontem (14), 
as gravações com as com-
panhias circenses selecio-
nadas na chamada pública. 
Os trabalhos, realizados no 
complexo circense montado 
na Mangueirinha, em frente 
ao Ciep Márcio Duílio, em 
Rio Bonito, prosseguem até 
o dia 23.

A apresentação do es-
petáculo ficou a cargo do 
Palhaço Cherem, perso-
nagem do ator e produtor 
cultural Limachem Cherem. 
No picadeiro, ele recebeu a 
companhia do equilibrista 
Thiago Campello, do tam-
bém palhaço Pão de Ló e das 
malabaristas Ariane Cam-
pello (malabares) e Vânia 
Campbell (pratos). 

Na plateia, além dos es-
tudantes da rede pública 
de ensino, convidados e 
autoridades, como os se-
cretários de Cultura de Rio 
Bonito, Janderson Muniz, e 
de Angra dos Reis, Andrei 
Lara, além de representantes 
da Secretaria de Cultura do 
Estado, da Educação de Rio 
Bonito e da Prefeitura.

 A primeira companhia 
a se apresentar, ontem, foi 
a Cia Artística Sol sem Dó, 
de Duque de Caxias. Hoje 
(15) será a vez do American 
Circus, de Cantagalo, se-
guindo-se, amanhã (16), o 
Quintal do Circo, de Angra 
dos Reis; domingo (17), o 
Gran Circo Teatro Popular, 
de Petrópolis; segunda-fei-
ra (18), Patricck, o Mágico, 
de São Gonçalo; terça-feira 
(19), Circo Viva, de Nova 
Friburgo; e quarta-feira (20), 
Itália Robattini Circos, de 
Resende; quinta-feira (21), 
o Circo Real Madri, de Rio 
Bonito; sexta-feira (22), a 
Adorável Companhia, de 
Guapimirim; e sábado (23), a 
Cia. Chirulito, de Conceição 
de Macabu.

Projeto 
Caravana 
Carequinha faz 
gravações e se 
apresenta para 
estudantes

SERVIÇOS:

Paixão de Cristo

Nova Iguaçu: dia 15, às 18h, 
na Praça da Via Light, ao lado 
da pista de skate. 
Confira programação com-
pleta:

http://www.novaiguacu.rj.
gov.br/2022/04/12/nova-i-
guacu-recebe-encenacao-
-paixao-de-cristo-na-sexta-
-feira-santa/

Macaé:  Até dia 17, às 20h, 
ao ar livre, na Avenida Elias 
Agostinho.
Confira programação com-
pleta:

https://macae.rj.gov.br/no-
ticias/leitura/noticia/espe-
taculo-a-paixao-de-cristo-u-
ne-tradicao-e-contempora-
neidade

Miguel Pereira: dias 15 a 17, 
a partir das 10h, atividades 
em locais diferentes. Confira 
programação completa:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
c o m / p h o t o . p h p ? f b i -
d=346123917552682&se-
t=a.340761071422300&type=3

Rio Bonito: dia 17, às 20h, no 
Parque da Caixa D’Água, no 
Centro. Confira a programa-
ção completa:

https://riobonito.rj.gov.br/
cristo-o-rei-presente-sera-
-encenado-no-domingo-de-
-pascoa/

Campos dos Goytacazes: dia 
15, às 20h30, no Teatro Mu-
nicipal Trianon. Confira a 
programação completa:

https://www.campos.rj.gov.
br/exibirNoticia.php?id_no-
ticia=70448

Missa do Lava-pés e procissão

Cabo Frio: dias 15 e 16, Paróquia 
de Nossa Senhora de Assun-
ção, diversos horários.  Con-
fira a programação completa:

https://cabofrio.rj.gov.br/
confira-o-esquema-de-tran-
sito-para-a-programacao-
-da-semana-santa-em-ca-
bo-frio/

Festival do Pescado e atrações 
musicais

Iguaba Grande: Até 17 de 
abril, na praia do Popeye, a 
partir das 18h.

 Moisés Bruno/Divulgação

 Encenação da Paixão de Cristo será apresentada em Macaé, na Imbetiba

Divulgação

Festival do Pescado movimenta Iguaba Grande até domingo, na Popeye

Promoções e atrações até dia 
24 no Parque do Bondinho
Desta sexta-feira até 24 de 
abril, o Parque do Bondi-
nho Pão de Açúcar passa a 
apresentar uma programa-
ção bem animada para as 
famílias possam aproveitar 
o período da Páscoa e do 
Carnaval na cidade. 
Além de uma recreação in-
fantil animada, o parque 
receberá a visita do coelhi-
nho da Páscoa, que vai dis-
tribuir mini brownies para 
os pequenos curtirem ainda 
mais o feriado e também terá 
uma promoção especial para 
crianças com bilhetes a R$ 1.

“Para estes feriados tão 
importantes para o turis-
mo na cidade, preparamos 
algumas ações visando tor-
nar a experiência de toda a 
família ainda mais encan-
tadora. Vivemos um novo 
momento em que cada vez 
mais queremos apresentar o 
Parque Bondinho como uma 
vivência que vai além dos 

passeios de bonde, por isso, 
queremos que todos, cario-
cas e turistas, descubram 
os encantos do Parque.”, diz 
Sandro Fernandes, CEO do  
Parque Bondinho Pão de 
Açúcar.

Na programação especial 
de Páscoa, que vai acontecer 
desta sexta-feira até do-
mingo, às 15h, os visitantes 
poderão curtir várias brinca-
deiras criativas do grupo Pa-
nos pra Manga, que promete 
animar a tarde da criançada. 
Todas as atividades serão 
gratuitas e acontecerão no 
Mirante Maria Ercília, no 
Morro da Urca. Nos mesmos 
dias, o Coelhinho da Páscoa 
vai surpreender e encantar 

as famílias presentes no 
parque com a distribuição 
de brownies especiais.

Já no feriado dos dias 21, 
22, 23 e 24 de abril, o Parque 
Bondinho Pão de Açúcar es-
tará animado com a energia 
do Carnaval, com direito a 
DJ e uma trilha sonora es-
pecial com muito samba e 
marchinhas. 

A folia vai acontecer das 
13h às 17h na Varanda do 
Jardim de Discos, no Morro 
da Urca. 

Além disso, durante esses 
dias, a criançada também vai 
poder aproveitar o feriado 
com a recreação especial de 
carnaval, do grupo Panos pra 
Manga, no Mirante Maria 

Ercília, no Morro da Urca, a 
partir das 15h.

E para que toda a família 
possa se divertir com essa 
programação especial, o 
Parque Bondinho Pão de 
Açúcar terá ainda uma pro-
moção para as crianças. 
Nas compras de bilhetes 
realizadas pelo site oficial 
(parquebondinho.com.br), 
as crianças, entre 6 e 12 anos, 
pagam apenas R$ 1, desde 
que acompanhadas por um 
adulto com o bilhete de 
tarifa padrão, podendo ser 
este um bilhete inteira ou 
bilhete meia. A promoção 
é válida até 30 de abril e o 
regulamento completo está 
disponível no site. 

Crianças de 0 a 5 anos 
não pagam e que o Bilhete 
Carioca Maravilha continua 
válido, oferecendo desconto 
de 50% para os moradores 
e nascidos no Rio e Grande 
Rio.

Além de recreação infantil, espaço receberá visita do coelhinho da Páscoa

Haverá distribuição de mini brownies
e bilhetes a R$ 1 para crianças de 6 a 12 
anos acompanhadas de adulto pagante
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Avanços na medicina e bons 
hábitos ajudam a viver mais
Em dez anos, País ganhou mais 11 milhões de idosos. Em 2060, três a cada 10 brasileiros terão mais de 60 anos

Em pouco mais de dez anos, 
o número de idosos no Brasil 
aumentou em 11 milhões de 
pessoas. Em 2010, o país tinha 
19 milhões de habitantes com 
mais de 60 anos. Em 2021, 
esse número chegou a 30,3 
milhões de pessoas, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

A expectativa para as pró-
ximas décadas é que esse nú-
mero continue aumentando. 
Projeções estimam que, em 
2060, três em cada dez brasi-
leiros serão idosos.

Para o gerente de Estimati-
vas e Projeções de População 
do IBGE, Márcio Minamigu-
chi, o aumento do número de 
idosos vem acompanhado de 
uma mudança de perfil dessa 
parcela da população ao lon-
go dos anos.

“Aqueles idosos que hoje 
em dia chegam a idades mais 
avançadas, certamente, vão 
ter um tempo de vida maior 
e mais saudável em compara-
ção com o passado. Ser idoso 
agora é bem diferente do que 
há algumas décadas.”

Atualmente, a expectativa 
de vida no Brasil é de quase 
77 anos – em 2010, era de 73 
anos.

Segundo a geriatra Ro-
berta França, o aumento da 
longevidade está relacionado 
com uma série de fatores 
como: a prática de exercícios, 
a alimentação saudável e o 

avanço da ciência que per-
mitiu a descoberta de novos 
tratamentos.

“Nós começamos a com-
preender melhor o processo 
do envelhecimento e, com 
os diagnósticos mais preci-
sos, criamos mecanismos 
para melhorar a qualidade 
de vida”.

O aumento da expectativa 
de vida provocou uma mu-
dança no perfil dos pacientes 
que procuram o consultório 
da geriatra.

“Há 30 anos, ter um pa-
ciente centenário era muito 
pouco comum. Atualmente, 
eu atendo dezenas de pes-
soas com mais de 100 anos 

de idade, e quem chegou aos 
60 anos continua tendo uma 
vida ativa com trabalho, via-
gens e namoro.”

O avanço da medicina é 
um dos fatores que permite 
a Antonio Aiex uma vida sau-
dável, aos 86 anos, depois de 
ter superado um tumor no 
cérebro, um câncer de pele e 

um tumor na coluna.
O primeiro câncer foi diag-

nosticado quando ele tinha 
60 anos. Já o último tumor, 
detectado há 11 anos, está 
estabilizado devido ao trata-
mento.

Antonio acredita que a 
herança genética e os hábitos 
saudáveis são os segredos da 
longevidade. “Eu sempre tive 
uma vida sem grandes exces-
sos, com uma alimentação 
regrada e praticando exercí-
cios. Além disso, o tratamento 
eficiente fez toda a diferença.”

Médico do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), Gélcio 
Mendes diz que em diversos 
tipos de câncer as chances de 
cura são consideradas altas, 
mesmo em pacientes idosos, 
e superam os 90% nos tumo-
res na pele, mama, testículo, 
próstata e útero.

“Hoje em dia, entendemos 
melhor os tumores e temos 
tecnologias mais apropriadas 
para avaliar a extensão de 
cada tumor, mas o sucesso 
dos tratamentos está sempre 

relacionado com o diagnósti-
co precoce que é fundamental 
para aumentar as chances de 
cura.”

A medicina também avan-
çou nos tratamentos das 
doenças cardiovasculares, 
embora elas ainda sejam a 
principal causa de morte 
em todo o mundo. No Brasil, 
anualmente, cerca de 230 
mil pessoas morrem devido 
a problemas relacionados ao 
coração.

O coordenador do setor de 
medicina nuclear do Hospital 
Pró-Cardíaco, Cláudio Tino-
co, diz que as pessoas devem 
procurar sempre controlar a 
glicose, a pressão arterial e o 
colesterol para evitar o agra-
vamento das doenças. “Este 
controle deve ser preventivo. 
Os pacientes devem procurar 
os médicos pelo menos uma 
vez por ano para realizar um 
check up completo. Isso é 
ainda mais importante depois 
dos 60 anos de idade.”

O aposentado José Alves, 
73 anos, segue esses conse-
lhos à risca e vai ao médico 
periodicamente para checar 
a saúde. Os resultados dos úl-
timos exames foram ótimos, e 
José leva uma vida com muita 
disposição. Recentemente, 
ele começou a fazer aula de 
dança e faz planos para um 
futuro bem longo. “Eu me 
sinto bem e quero chegar aos 
120 anos de idade”.

A longevidade 
está relacionada 
com a prática 
de exercícios, a 
alimentação e a 
ciência

Divulgação

A expectativa para as próximas décadas é que esse número continue aumentando, com mais idosos no Brasil

SG alerta 
para baixa 
cobertura 
vacinal
A cobertura de 14 vacinas 
para crianças até dois anos 
em São Gonçalo está muito 
abaixo do esperado, que é 
de 90% de cobertura. Nos 
bebês menores de um ano, 
as coberturas das vacinas 
dos primeiros meses de vida 
não chegaram a 50%. E, nas 
crianças entre 1 e 2 anos, as 
vacinas foram aplicadas em 
menos de 35% dos bebês.  

“Temos que ter a cons-
ciência de que todas as vaci-
nas são importantes e estão 
disponíveis em todas as 
salas que fazem as vacinas 
de rotina distribuídas pelos 
bairros. Não podemos dei-
xar de vacinar os nossos be-
bês. As outras doenças não 
deixaram de existir, mesmo 
que tenham poucos casos. 
As mães devem atualizar a 
caderneta de vacinação dos 
pequenos o quanto antes”, 
disse a coordenadora de 
imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde e De-
fesa Civil de São Gonçalo, 
Thainá Fratane. 

Os números da vacina-
ção em 2021 são baixíssi-
mos, ainda mais do que em 
2020, na média. A menor 
cobertura vacinal em 2021 
foi a de poliomielite para 
as crianças com mais de 
um ano, apenas 15,09% 
o público-alvo, que tem 
uma população estimada de 
10.432 gonçalenses. A vaci-
na protege contra a paralisia 
infantil e está erradicada há 
mais de 27 anos no país. 

O imunizante mais pro-
curado foi o BCG, para be-
bês de até um ano, que 
previne contra as formas 
graves da tuberculose. Mas o 
percentual de 42,64% ainda 
é longe do esperado. Essas 
duas vacinas tiveram co-
bertura vacinal de 29,72% 
e 50,87%, respectivamente 
em 2020. No ano de 2019, 
elas representavam 92,78% 
e 109,70%.

País não está na lista dos que estão com produtos da marca Kinder contaminados

Brasil: chocolate sem salmonela
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
recebeu na quarta-feira (14) 
alerta, divulgado pela Rede 
Internacional de Autorida-
des de Segurança Alimentar 
(Infosan), sobre surto de 
Salmonella Typhimurium em 
chocolates da marca Kinder. 
De acordo com o aviso, o 
Brasil não está incluído na 
lista de países para os quais o 
produto foi distribuído.

Em nota, a agência infor-
mou nesta quinta-feira (14) 
que está monitorando as 
informações das autoridades 
na Europa sobre os casos de 
infecção pela Salmonella 
Typhimurium, associados ao 

consumo de chocolates da 
empresa Ferrero, fabricados 
na Bélgica e distribuídos 
para diferentes países.

Os representantes da em-
presa Ferrero no Brasil en-
viaram comunicado oficial à 
Anvisa, no qual informaram 
que a contaminação ocor-
reu na fábrica em Arlon, na 
Bélgica, e que as operações 
foram suspensas

A empresa informou ain-

da que iniciou o recolhimen-
to dos produtos em todos os 
países de destino, e que a 
contaminação não atinge os 
chocolates comercializados 
no Brasil.

“A Anvisa segue o mo-
nitoramento do caso junto 
à empresa e acompanha 
as informações veicula-
das por outras autoridades  
internacionais”, destaca a 
nota.

Como medida preventiva, 
a agência recomenda aos 
consumidores que tenham 
ou pretendam adquirir cho-
colates da marca Kinder, 
que verifiquem no rótulo 
os dados do fabricante do 
produto, especialmente de 
Arlon, na Belgium.

Os produtos Kinder feitos 
nessa fábrica são: Kinder 
Surprise Maxi 100 g, Kinder 
Surprise 1 x 20 g, Kinder 
Surprise 3 x 20 g (60 g), Kin-
der Surprise 4 x 20 g (80 g), 
Kinder Schokobons WHITE 
200 g, Kinder Schokobons 
200 g, Kinder Schokobons 
125 g, Kinder Schokobons 
300 g, Kinder Mix Peluche 

133 g, Kinder Mix Advent 
Calendar 127 g, Kinder Mini 
Eggs Hazelnut 100 g, Kinder 
Mini Eggs Mix 250 g, Kinder 
Happy Moments 162 g. O 
encaminhamento de denún-
cias pode ser feito por meio 
da Ouvidoria da Anvisa, na 
plataforma Fala.BR.

Na quarta-feira, o Minis-
tério da Justiça, por meio 
da Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacom), 
notificou a Ferrero do Brasil 
no sentido de que a compa-
nhia formalize o recall do 
chocolate Kinder ou apre-
sente esclarecimentos sobre 
a segurança do produto no 
país.

Hemorio lança segunda etapa 
de ação para incentivar doação

O Hemorio lança hoje (15) a 
segunda etapa da campanha 
Você Faz Meu Tipo, com ob-
jetivo de atrair doadores de 
sangue durante o carnaval. Na 
primeira edição, que ocorreu 
entre o final de fevereiro e iní-
cio de março, cerca de dois mil 
doadores foram mobilizados. 
Agora, a iniciativa conta com 
o artista Dilsinho e o grupo 
Sorriso Maroto como embai-
xadores oficiais, divulgando a 
importância desse gesto nas 
redes sociais para mobilizar 
fãs por todo Rio de Janeiro.

“É uma honra ser convi-
dado pelo Hemorio para fazer 
parte de uma campanha tão 
importante. Espero que todas 
as pessoas que acompanham 
o meu trabalho possam se 
sentir inspiradas a participar, 
doando sangue e salvando 

vidas”, disse o cantor Dilsinho.
“A solidariedade e a alegria 

representam bem o povo do 
Rio de Janeiro e o carnaval. 
Por isso, ser embaixador do 
Hemorio durante uma cam-
panha como essa representa 
uma grande responsabilidade 
em demonstrar a importância 
da doação de sangue neste 
período. É um grande prazer 
fazer parte”, afirmou Bruno 
Cardoso, do Sorriso Maroto.

Você Faz Meu Tipo vai contar com a ajuda de artistas para captar doadores

O Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Mu-
lher (Paism), da Secre-
taria Municipal de Saú-
de e Defesa Civil de São 
Gonçalo, vai estimular 
o uso do dispositivo 
intra-uterino (DIU) nas 
gonçalenses. O méto-
do contraceptivo pode 
ser colocado em três 
locais da rede pública 
municipal de saúde 
de São Gonçalo com 
agendamento prévio e 
apresentação de exa-
mes. Para as servidoras 
municipais, a  Funda-
ção de Assistência à  
Saúde aos Servidores 
de São Gonçalo (Fu-
nasg) realiza o proce-
dimento.

As ações de incenti-
vo acontecem em salas 
de espera de todas as 
unidades de saúde e 
naquelas que ofere-
cem o programa do  
planejamento repro-
dutivo.

Incentivo ao 
DIU em SG

O grupo Sorriso 
Maroto também 
vai entrar na 
briga para 
conseguir mais 
doadores

Problema aconteceu em fábrica 
na Bélgica e produtos estão sendo 
recolhidos em outros países

Divulgação

Dilsinho será uma dos embaixadores da campanha que promete salvar vidas
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PRN Concessões e Participações Ltda.
CNPJ/MF Nº 00.358.042/0001-07 - NIRE Nº 33300160540 

Sociedade Limitada
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos às Sócias da PRN Concessões e Participações 
Ltda. (“Sociedade”) que se encontram disponíveis na sede social 
da Sociedade, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 21, Sobrado, Sala 12, 
Centro, CEP 20.010-010, os documentos relativos às contas dos 
administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. Rio de Janeiro/RJ, 13 de abril de 2022. João 
Daniel Marques da Silva - Diretor-Presidente e Eduardo Siqueira 
Moraes Camargo - Diretor Operacional.
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Colombiano 
Rincón 
morre aos 
55 anos
O ex-jogador de futebol 
colombiano Freddy Rin-
cón morreu na noite de 
quarta-feira, já madrugada 
de quinta no Brasil,aos 55 
anos, no Hospital Clínica 
Imbanaco, onde estava 
internado para tratar de 
um traumatismo cranioe-
ncefálico. Ele não resistiu 
aos ferimentos causados 
por acidente ocorrido no 
último dia 11, quando o 
carro em que era transpor-
tado foi atingido, em um 
cruzamento, por um ôni-
bus na cidade colombiana 
de Cali. Rincón deixa dois 
filhos: Sebástian Rincón e 
Freddy Stiven.

O jogador, que atua-
va como volante, dispu-
tou três copas do mundo 
(1990, 1994 e 1998) pela 
seleção colombiana.

Jogou também pelo 
Deportes Tolima, Inde-
pendiente Santa Fé e pelo 
América de Cali da Colôm-
bia. Na Europa, atuou no 
Nápoli (Itália) e Real Ma-
drid (Espanha). E no Brasil 
jogou pelo Palmeiras, San-
tos, Cruzeiro e Corinthians, 
time pelo qual foi campeão 
mundial em 2000.

A morte do craque foi 
lembrada nas redes sociais 
por alguns dos times em 
que jogou. “É com mui-
ta tristeza que nos des-
pedimos de um grande 
ídolo. Nosso capitão no 
primeiro título mundial, 
Freddy Rincón faleceu na 
madrugada desta quin-
ta-feira. Eternamente em 
nossos corações”, tuitou o  
Corinthians.

Apoiador campeão por Palmeiras e Atlético-MG foi contratado ontem

Multicampeão Tchê Tchê 
desembarca no Botafogo

Vitor Silva / Botafogo

Peça importante no título brasileiro do Atlético-MG em 2021, meio-campo Tchê Tchê chega com moral ao Botafogo

O  B o t a f o g o 
anunciou, on-
tem, a contra-
tação de Tchê 
Tchê. O joga-
dor já havia ter-

minado seu empréstimo no 
Atlético-MG e rescindido seu 
contrato com o São Paulo, 
clube ao qual pertencia. Ago-
ra, o meia passa a integrar o 
elenco alvinegro.

Com passagens vitorio-
sas por Palmeiras e Galo, 
Tchê Tchê conquistou três  
Campeonatos Brasileiros 
(2016, 2018 e 2021), uma 
Copa do Brasil (2021), uma 
Supercopa do Brasil (2022) 
e uma Supertaça Ucraniana 

(2018),  um Campeonato 
Paulista (2021) e dois Cam-
peonatos Mineiros (2021 e 
2022).

Em seu anúncio, o Bo-
tafogo publicou nas redes 
sociais um vídeo do atleta 
de costas cantando a música 
“Balada”, de Gusttavo Lima, 
devido ao refrão que lembra 

o apelido do jogador.
O dia contou, ainda, com 

outro anúncio importante. 
O treinador português Luis 
Castro foi, enfim, regulari-
zado no Boletim Informativo 
Diário (BID) da CBF.

Assim, o técnico poderá 
comandar a equipe contra o 
Ceará no próximo domingo, 
às 19 horas (de Brasília), fora 
de casa. O jogo é válido pela 
segunda rodada do Campeo-
nato Brasileiro.

Na partida de estreia na 
competição, contra o Co-
rinthians, foi o preparador 
físico Betinho. O Glorioso 
foi derrotado por 3 a 1 pela 
equipe paulista.

Técnico Luís 
Castro foi 
regularizado na 
CBF e poderá 
comandar o time 
contra o Ceará

Apesar da derrota, 
Abel elogia volantes

Vasco apresenta 
pacote de reforços

O Fluminense 
foi até a Co-
lômbia e per-
deu por 3 a 0 
para o Junior 
Barranquilla, 

na noite da última quarta-
-feira. O resultado tirou os 
tricolores da liderança do 
grupo H da Copa Sul-Ame-
ricana.

Os cariocas foram am-
plamente dominados no 
primeiro tempo, tanto que 
o Junior foi para o intervalo 
vencendo por 2 a 0. Para o 
técnico do Fluminense, Abel 
Braga, a atuação dos volantes 
colombianos foram cruciais 
para o resultado da partida.

“A grande superioridade 

O Vasco apre-
sentou o paco-
te de reforços 
anunciado na 
semana passa-
da. Com isso, o 
técnico Zé Ri-

cardo ganha opções para a 
sequência da temporada.

O lateral-direito Gabriel 
Dias chega para brigar pela 
titularidade. O jogador desta-
cou a dificuldade da Série B e 
pregou foco no acesso.

“É um campeonato muito 
difícil, a Série B tive o prazer 
de ter o acesso com o Paraná. 
É extremamente difícil. Infe-
lizmente para nós, vai ser a 
maior Série B, em questão de 
grandes times. Vamos lutar 
até o final pelo acesso. Para 

do Barranquilla foi a dinâ-
mica dos dois volantes, os 
dois segundos volantes, o 7 
e o 15. Ali encontramos pro-
blema. Mas o adversário está  
de parabéns, como vou con-
testar uma vitória por 3 a 0?”, 
disse.

O Fluminense volta a 
focar no Campeonato Brasi-
leiro, onde amanhã encara o 
Cuiabá, na Arena Pantanal, 
às 21 horas (de Brasília).

que no final do ano possa-
mos estar reunidos, se Deus 
quiser, com o resultado do 
trabalho de todos nós juntos”, 
disse.

Erick e Zé Vitor chegam 
como apostas após faze-
rem bons estaduais. Erick foi 
destaque do Ypiranga, vice-
-campeão gaúcho e exaltou 
a oportunidade.

“Todo jogador que joga fu-
tebol um dia sonha em vestir 
uma camisa tão grande como 
a do Vasco. Um clube gigante, 
torcida maravilhosa. Acho 
que é a oportunidade da vida. 
Temos profissionais para nos 
ajudar a buscar a excelência. 
Se estamos no Vasco, temos 
que buscar sempre a excelên-
cia”, declarou.

Próximo jogo 
do Flu será 
amanhã, contra 
o Cuiabá 


