
Oportunidades para quem 
quer criar novos negócios

Sebrae Rio inscreve até dia 24 para dois editais do Startup Win, visando atender empreendedores

APOIO PARA ENCARAR DESAFIOS 

O projeto “Volta ao Rio” vai ligar 
Niterói e outros 15 municípios 
na trilha sinalizada mais longa 
da América do Sul e dará ao Es-
tado do Rio de Janeiro uma nova 
alternativa para o turismo ver-
de no período pós-pandemia. 
Além de Niterói, a rota de trilhas 
passa por Maricá, Rio Bonito, 
Saquarema, Cabo Frio, Arraial 
do Cabo, Rio das Ostras, Macaé 
e Quissamã, entre outras ci-
dades, formando um caminho 
contínuo no litoral Norte flu-
minense. Ao todo serão 74 qui-
lômetros, com início na estação 
hidroviária da Praça Araribóia, 
no Centro de Niterói. 

CIDADES / PÁG. 3

Andar a pé e 
curtir o verde 
na maior trilha

Ações que 
resgatam a 
cidadania
Uma porta de entrada para os di-
reitos do cidadão. Assim pode ser 
definido o trabalho que o Centro 
Pop de Niterói presta às pessoas em 
condição de vulnerabilidade, que 
sequer têm documento de identifi-
cação mas que não perderam a es-
perança de recuperar sua autono-
mia e de sonhar com a reinserção 
social. Desde 2019, mais de 3 mil 
retiraram documentação.
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Através do Centro Pop é possível obter documentos para recuperar o mínimo de autonomia

ESPORTES

Botafogo não 
poupa na hora 
de contratar
Com a venda da SAF, Glorioso foi 
o que mais gastou dinheiro com 
reforços durante janela de trans-
ferência do futebol brasileiro.

Tchê Tchê é um dos reforços apresentados pelo Botafogo para a disputa do Brasileiro

Salgado dá voto 
de confiança a 
Zé Ricardo

PÁG. 8

‘Cartas para
Gonzaguinha’
no Municipal
“Cartas para Gonzaguinha 
- O Musical” se despede, 
neste domingo, às 18h, do 
Theatro Municipal de Ni-
terói. Espetáculo parte do 
processo criativo da can-
ção “O que é, o que é?”.

PÁG. 8

CULTURA

Aloysio Araripe/Divulgação

Musical parte do processo criativo da 
canção “O que é, o que é?”

Páscoa sem arrependimentos
Saiba como aproveitar as delícias do ovos de chocolate e não comprometer a saúde bucal
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São Gonçalo 
terá novo centro 
para autistas

CIDADES\PÁG. 3

Vitor Silva / Botafogo

Prevenção 
é o melhor 
remédio

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

A trilha sinalizada mais longa da América Latina vai ligar Niterói a outros 15 municípios. Trata-se do projeto “Volta ao Rio”, de turismo verde

OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Cartórios 
on-line: fim da 
burocracia

PÁG. 4

C-19: hospital 
da Uerj busca 
voluntários
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CARTA DO LEITOR

Nada como ano de eleição
Pois é, lembro que na época em que a presidente Dilma se 
candidatou à reeleição teve um aumento de tarifa na conta 
de energia que foi adiado... E agora, às vésperas de outra 
eleição presidencial, a bandeira deixou de ser vermelha 
para se tornar verde. Nada como um ano eleitoral. Aliás, 
para resolver o problema do país devia ter eleição todo ano.
Jorge Pacheco

Inflação maquiada
Não dá para acreditar nos índices de inflação divulgados 
pelo governo. A dor que sentimos no bolso é muito maior 
do que a anunciada pelos economistas. Está tudo muito 
caro, desde os gêneros alimentícios até a gasolina, cujo 
preço não para de subir. Esse valor do salário mínimo, de 
tão mínimo, não dá nem para o início do mês.
Karen Barroso
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Edição de domingo e segunda-feira

Projeto em Nova Cidade inclui o Muay Thai, o boxe e a defesa pessoal

Itaboraí está oferecendo aula 
de luta e de defesa pessoal

Promovido pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimen-
to Social (SEMDS), o projeto 
CRAS Mais Perto de Você deu 
início às aulas de Muay Thai, 
Boxe e defesa pessoal na Es-
tação Cidadania, em Nova 
Cidade. As aulas acontecem às 
segundas e quartas-feiras, com 
turmas pela manhã, às 9h, e na 
parte da tarde, às 15h30.

Presente na aula inaugural, 
a subsecretária de Desenvol-
vimento Social ressaltou a 
importância das atividades 

para o desenvolvimento físi-
co e pessoal dos moradores 
da região. “O objetivo dessas 
oficinas é superar as vulnera-
bilidades. Como o esporte faz 
bem para a saúde mental e 
física, permite às pessoas sair 
de suas condições e oferecer 
uma nova história para elas”, 
disse Mariany.

Para se inscrever, basta 
comparecer na sede do CRAS 
Ampliação, no Espaço Cidada-
nia, de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 16h30, portando 

CPF, RG e comprovação de 
escolaridade. No momento 
da inscrição, os interessados 
devem preencher um formu-
lário. Para menores de idade, 
é necessária a presença do 
responsável, juntamente com 
seus documentos.

A Estação Cidadania fica 
localizada na Rua Hilda Araújo, 
esquina com a Avenida Gené-
sio da Costa Cotrim, em Nova 
Cidade. Para mais informa-
ções, o telefone de contato é o 
(21) 2645-5964.

Divulgação

Projeto promove aulas de Muay Thai, boxe e defesa pessoal na Estação Cidadania, no bairro de Nova Cidade

Rio Bonito 
recebe 
‘Asfalto 
Presente’
A pavimentação de várias 
ruas de Rio Bonito através 
do Programa Asfalto Presen-
te, já tem ordem de início. 
O convênio, assinado entre 
a prefeitura e o Governo do 
Estado promete melhorar a 
malha rodoviária do muni-
cípio que foi danificada por 
conta das chuvas. As inter-
venções começam pelas ruas 
da Mangueirinha, na entrada 
da cidade, e segue por outras 
vias do Centro, como a Ave-
nida Sete de Maio.

O Departamento de Es-
trada de Rodagem (DER) irá 
fornecer materiais e insumos 
para a execução dos projetos 
apresentados pela prefeitura. 
Caberá ao município reali-
zar as obras, conservação, 
manutenção e demais ações 
previstas no projeto de me-
lhorias.  

Com a pavimentação das 
ruas será possível melhorar a 
fluidez do trânsito e colocar 
uma melhor sinalização para 
os pedestres e motoristas 
que trafegam diariamente 
pelas ruas da cidade. Além 
do “Asfalto Presente”, outras 
obras de pavimentação estão 
previstas para acontecer, 
ainda este ano,  em outros 
locais do município, através 
da parceria com o Governo 
do Estado.

POR JEFFERSON LEMOS

Oportunidade para 
empreendedores
Na elaboração de um pro-
grama que possa atender 
empreendedores que buscam 
um novo modelo de negócio, 
o Sebrae Rio está com dois 
editais abertos para o “Startup 
Win”. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 24 de abril, 
pela internet. As consultorias 
serão realizadas de forma 
on-line. Para participar as 
empresas precisam ter sede 
no Estado do Rio. Durante o 
programa, o empreendedor 
terá acesso a consultores e 
instrutores com experiência 
de mercado, além da pos-
sibilidade de aproximação 
com potenciais investidores. 
“No início da pandemia, por 
diversos motivos, muitos ne-
gócios não conseguiram rea-
gir. Ao mesmo tempo, muitas 
empresas começaram a surgir 
com demandas específicas. 
Em dois anos, mais de 140 
startups com, aproximada-
mente, 200 empreendedores 
participaram desses editais 
com resultados bem expressi-
vos”, conta Marília Sant’Anna, 
analista do Sebrae Rio. 

Feira do Muriqui e seus encantos

Uma das grandes atrações 
da tradicional Feira do 
Muriqui, em Niterói, que 
reúne uma grande varie-
dade de produtores locais 
em um ambiente aconche-
gante e cercado de verde, 
é o estande da “Enkantos 
Saboaria Artesanal”, de 
Vanda Tenório. Ela já ex-

Divulgação

põe há dois no local seus 
produtos naturais, sempre 
com um sorriso no rosto 
e um atendimento que é 
nota 10. Um dos sucessos 
de vendas é seu sabonete 
à base de óleo de copaíba. 
Mas tem vários outros pro-
dutos 100% artesanais. Vale 
a pena conferir. 

Sambódromo pode 
virar patrimônio
O sambódromo da Marquês 
de Sapucaí, denominado 
oficialmente como Passarela 
Professor Darcy Ribeiro, pode 
ser reconhecido como pa-
trimônio material do Estado 
do Rio. A determinação é do 
PLei 5.647/22, do deputado 
Dionísio Lins (PP), que a Alerj 
aprovou, em discussão única, 
nesta última quarta (13). O 
texto segue para o governa-
dor Cláudio Castro, que tem 
até 15 dias úteis para sancio-
ná-lo ou vetá-lo. O projeto 
tem o objetivo de preservar a 
cultura do samba, da música 
e da história do carnaval, 
bem como a divulgação do 
local para ensaios e visitação 
turística do local dos desfiles 
de uma das maiores festas 
populares do país. 

Hospital em busca 
de voluntários

Selo Bronze do 
Beleza Verde

Em busca de um novo tra-
tamento para pessoas que 
tiveram Covid-19 e sofreram a 
perda do olfato e do paladar, o 
Hospital Universitário Pedro 
Ernesto (Hupe/Uerj) está par-
ticipando de um estudo clíni-
co que reúne instituições de 
todo o país. Os pesquisadores 
buscam pessoas que tenham 
perdido o olfato há três meses 
e não tenham apresentado 
melhora após tratamento com 
corticoide. Os participantes 
passarão por consultas nas 
quais serão avaliados o olfato 
e a resposta ao tratamento 
proposto. Os interessados de-
vem enviar mensagem para o 
WhatsApp (21) 99817-5636. 
“Vamos fazer um teste de 
olfato, mesmo nos pacientes 
que já tenham feito, para ver o 
grau de perda que ele apresen-
ta, e  que hoje mostra melhor 
resultado a longo prazo nos 
pacientes, e funciona tanto 
para quem perdeu o olfato 
quanto para quem está com 
a interpretação errada dos 
cheiros, ou seja, está sentin-
do os cheiros que não são do 
ambiente”, explicou o médico 
Miguel Tepedino. 

O Mais Bonita Centro de Bele-
za, em Icaraí, acaba de receber 
o Selo Bronze do projeto Beleza 
Verde, se tornando o primeiro 
Eco Salão de Niterói. Desde 
2021, o salão mudou todo 
o seu modus operandi para 
participar do programa que 
tem como objetivo encontrar 
soluções para coleta, descarac-
terização e destinação correta 
de resíduos usados no dia a dia 
dos salões de beleza, ou seja, 
ele atesta se um local é ecologi-
camente correto com o descar-
te dos insumos. Ações para a 
preservação do meio ambiente 
são urgentes no mundo e algu-
mas empresas têm procurado 
tornar seus negócios cada vez 
mais sustentáveis. 

Auxílio financeiro para famílias

Durante a primeira reunião 
ordinária da Comissão Espe-
cial  de Pessoas Desapareci-
das presidida pelo deputado 
estadual Danniel Librelon 
(Rep), o secretário de Estado 
de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos, Júlio 
César Saraiva,  estipulou um 
prazo de 60 dias para o lan-
çamento e entrega do Cartão 
de Prontidão para as famílias 

 Priscila Rabello/Divulgação

de pessoas de desaparecidas. 
O Cartão Prontidão foi uma 
lei proposta pelo mandato 
do deputado Danniel Li-
brelon e que foi sancionada 
em dezembro pelo governo 
do estado. Através dele será 
paga às famílias uma quantia 
que servirá para ajudar nas 
despesas das buscas e acom-
panhamento do processo 
investigativo. 

Panorama RJPanorama RJ

A Alerj aprovou, em segunda 
discussão, nesta última se-
mana, o PL 401/19, do depu-
tado Danniel Librelon (REP), 
que institui a Campanha 
Estadual de Conscientização 
para o Descarte Correto do 
Lixo Eletroeletrônico de Uso 
Doméstico e seus Compo-
nentes. O texto segue para o 
governador Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias úteis 
para sancioná-lo ou vetá-lo. 
A campanha terá a finalida-

de de orientar a população 
sobre a forma adequada de 
descarte, incluindo os pon-
tos de recebimento de lixo 
eletroeletrônico. Também 
deverá informar sobre a gra-
vidade dos danos causados 
ao meio ambiente, os riscos à 
saúde e de contaminação do 
solo e dos lençóis freáticos, 
quando o material é despre-
zado de forma inadequada 
e acaba misturado ao lixo 
orgânico. 

Lixo eletrônico no devido lugar
Divulgação

Atuante há mais de seis anos 
em Niterói, o BelloBalletto 
acaba de inaugurar nova 
o espaço no Jardim Icaraí, 
em virtude da crescente 
demanda em todas as faixas 
etárias por aulas de ballet 
clássico, jazzz sapateado e 
hip hop. “Nossa unidade do 
Jardim Icaraí estava ficando 
pequena para nós e enten-
demos que era hora de cres-

cer: A nova sede conta com 
três andares e uma ótima 
infraestrutura para atender 
aos nossos alunos e os no-
vos que chegarão. A ideia é 
que a expansão da escola 
proporcione o acolhimento 
e a qualidade das aulas do 
BelloBalletto para um pú-
blico ainda maior”, explica 
Paulinha Pires, fundadora e 
diretora da escola. 

Cresce a procura por aulas de dança
Divulgação
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Cidade já faz parte da trilha sinalizada mais longa da América do Sul e da Rede Brasileira de Trilhas

Conexão a pé com 16 municípios
A Prefeitura de Niterói está 
participando do projeto “Vol-
ta ao Rio” que unirá 16 mu-
nicípios na trilha sinalizada 
mais longa da América do Sul 
e dará ao Estado do Rio de 
Janeiro uma nova alternativa 
para o turismo verde no pe-
ríodo pós-pandemia. A rota 
está conectando as unidades 
de conservação de Niterói 
a municípios como Maricá, 
Rio Bonito, Saquarema, Cabo 
Frio, Arraial do Cabo, Rio das 
Ostras, Macaé e Quissamã, 
entre outros, formando uma 
trilha contínua no litoral nor-
te fluminense.

“A Prefeitura de Niterói 
tem um olhar especial voltado 
para suas trilhas. Nossa cida-
de conta paisagens exuberan-
tes, mais de 50% de seu terri-
tório preservado por meio de 
um decreto municipal e um 
voluntariado forte e atuante. 
Temos 45 trilhas, a maioria 
localizada em unidades de 
conservação, um potencial 
para o ecoturismo que, cada 
vez mais, se apresenta como 
oportunidade de preservação 
e de geração de emprego e 
renda”, destaca o prefeito de 
Niterói, Axel Grael.

A ideia do projeto “Volta 
ao Rio” é unir o incentivo ao 
turismo, à geração de empre-
go e renda e à preservação do 
meio ambiente, envolvendo 

governo, voluntários, gru-
pos escoteiros e empresários 
como parceiros e patronos de 
trechos das trilhas.

“Ao adotar o conceito das 
trilhas de longo curso em 
Niterói, o município inte-
gra uma rede de caminhos 
que são conectores de paisa-
gens. Ao incentivar iniciativas 
voltadas para o turismo de 

natureza conjugadas, enten-
de-se que haverá uma maior 
conscientização ambiental 
na conservação das áreas 
protegidas. O Parnit e o Peset 
já formam um mosaico local 
de áreas prioritárias que po-
dem ser acessadas pela Rota 
Charles Darwin. Ao aderir ao 
Projeto Volta ao Rio, Niterói se 
insere definitivamente nas ro-

tas nacionais e internacionais 
de trilhas”, explica a assessora 
ambiental da Prefeitura de 
Niterói, Amanda Jevoux.

Rota Darwin – Niterói tam-
bém está incluída na Rede 
Nacional de Trilha de Longo 
Curso e Conectividade atra-
vés da Rota Darwin, trilha de 
longo curso implantada no 
ano de 2018 pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Sustenta-
bilidade (SMARHS).

A trilha conecta paisagens 
dos municípios de Niterói e 
Maricá, ligando importantes 
unidades de conservação 
municipais e estaduais, bem 
como outras áreas de grande 
relevância ambiental. A Rota 
Darwin possui parceria com 
o Parque Estadual da Serra da 
Tiririca, a Secretaria de Meio 
Ambiente de Maricá, o Insti-
tuto Estadual do Ambiente e 
o Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade, sendo ainda 
membro da Rede Brasileira 
de Trilhas.

A trilha conta com sinali-
zação rústica por toda a sua 
extensão de 74 quilômetros e 
tem início na estação hidro-
viária da Praça Araribóia, no 
centro de Niterói, seguindo 
junto à orla da Baía de Gua-
nabara em direção à Praia 
das Flechas, passando pelo 
Parque Natural Municipal de 
Niterói (Parnit) em seu setor 
Costeiro Lagunar, onde é pos-
sível observar a Ilha da Boa 
Viagem, as cavernas localiza-
das abaixo do Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) e as 
pedras do Índio e de Itapuca.

O percurso segue, então, 
para o bairro São Francisco 
em direção à sede do Parnit 
no Parque da Cidade e, neste 

trecho, segue pela Trilha Tupi-
nambás em direção à Ilha do 
Pontal – parte integrante do 
Parnit em seu Setor Costeiro 
Lagunar. A partir deste mo-
mento a Rota Darwin corta 
o bairro de Itaipu e adentra 
o Parque Estadual da Serra 
da Tiririca (Peset) através 
da trilha do Morro da Peça, 
mangue do Canal do Cam-
boatá e trilha Córrego dos 
Colibris. Após, a trilha segue 
pelo Caminho de Darwin, um 
importante trecho histórico e 
ambiental por onde o natu-
ralista Charles Darwin pas-
sou em sua viagem ao Brasil 
em 1832. Em seguida a Rota 
Darwin segue para Maricá. A 
iniciativa conta com o traba-
lho de voluntários e apoio de 
escoteiros.

A Rota Darwin também 
integra a Trilha Oiapoque x 
Barra do Chuí, maior rota de 
caminhada da América do 
Sul, conectando os extremos 
do litoral brasileiro.

“A Rota Darwin, que retra-
ça os passos do grande natu-
ralista inglês, alia natureza e 
história, tornando-se assim 
um dos roteiros de cami-
nhada mais interessantes da 
Trilha Oiapoque x Barra do 
Chuí e de toda a Rede Brasilei-
ra de Trilhas”, disse Pedro da 
Cunha e Menezes, diretor da  
Rede.

Luciana Carneiro/Divulgação

 A rota está conectando as unidades de conservação de Niterói a municípios como Maricá, Rio Bonito e Saquarema

SG zera internação 
por covid-19
São Gonçalo completa 15 dias 
sem internações por corona-
vírus e 21 dias sem óbitos da 
doença, O último foi registra-
do no dia 23 de março. Desde 
o último dia 30, as unidades 
públicas municipais de saúde 
que recebem os casos de co-
vid-19 – Hospital Francisca-
no, na Lagoinha; Retaguarda, 
no Centro, Pronto Socorro 
Central e Pronto Socorro 
Infantil (PSI), no Zé Garoto, 
estão vazias. Todos os leitos 
de enfermaria e das unidades 
de tratamento intensivo (UTI) 
foram remanejados para as 
internações clínicas.  

Durante a última sema-
na, a cidade registrou 0,5% 
de positividade nos testes 
da doença entre os dias 03 
e 09 de abril. Dos 748 testes 
realizados, apenas 4 deram 
positivo. Nesta semana, até 
esta quarta-feira (13), foram 
realizados 336 testes e apenas 
um positivou, 0,3%. De do-
mingo (10) a terça (12), todos 
os exames negativaram. 

Há 15 dias, a cidade re-
gistrava 1,2% de positividade 
nos testes da doença entre os 
dias 20 e 26 de março. Dos 856 
testes realizados, 11 deram 
positivo. Entre os dias 27 e 30 
de março, foram realizados 
535 testes e apenas seis posi-
tivaram, 1,1%. Na quarta-feira 
(30 de março), dos 125 exa-
mes realizados, todos deram 
negativo. 

Pela primeira vez, desde o 
início da pandemia, todos os 
índices que medem a doen-
ça – variação de pacientes 
internados, ocupações de 
leitos de UTI adulto e de 
enfermaria, percentual dos 
casos notificados nas duas 
últimas semanas e variação 
de óbitos por covid – estão 
zerados na cidade. 

Com os leitos vazios, a 
cidade consegue avançar 
com os tratamentos de outras 
doenças e realizar mais ci-
rurgias eletivas, que estavam 
paralisadas desde o início da 
pandemia.

Edital de Cultura 
sem barreiras
A consultoria do Programa 
Municipal de Formação na 
Área de Cultura (PROMFAC) 
da Fundação Mario Peixo-
to (FMP) vem alcançando 
novas conquistas. Pela pri-
meira vez, duas pessoas com 
deficiência, moradores de 
Mangaratiba que partici-
pam do PROMFAC, foram 
aprovadas em um Edital de 
Cultura, e receberam R$ 5 
mil cada. Trata-se do ‘Cul-
tura Inclusiva nas Redes’, 
realizado pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro (SECEC-RJ).

O edital teve como ob-
jetivo premiar artistas com 
algum tipo de deficiência 
do território fluminense que 
produzem música, dança, 
teatro, circo, audiovisual, 
leitura e literatura, museu e 
memória, patrimônio cultu-
ral, artes plásticas e visuais, 
moda e gastronomia.

O artista plástico e filate-
lista (colecionador de selos) 
Enilson Borges venceu o 

edital com o projeto cultural 
de incentivo a arte da Fila-
telia e de novos filatelistas 
para as unidades escolares 
que atendem pessoas com 
deficiência.

“Estou muito feliz em 
conquistar esse prêmio e 
poder realizar este trabalho 
nas escolas da minha cida-
de. Agradeço a FMP pelo 
total apoio, e dizem que 
sem essa equipe nada seria  
possível”.

Outro vencedor foi o pin-
tor de paisagens em telhas 
coloniais, Nelson Firmo, que 
desenvolverá um projeto 
para 10 alunos nos espaços 
culturais da Fundação Mário 
Peixoto, tendo como técnica 
o NAIF - conceito que desig-
na a produção de artistas au-
todidatas que desenvolvem 
uma linguagem pessoal e 
original de expressão.

O presidente da FMP, 
Jefferson Dias, comemorou 
o sucesso do Programa Mu-
nicipal de Formação na Área 
de Cultura.

Ações para o resgate da 
cidadania dos vulneráveis

A Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social e 
Economia Solidária, realiza 
um trabalho com os grupos 
em vulnerabilidade social no 
município de Niterói. Dentre 
o público, pessoas em situa-
ção de rua que, muitas vezes, 
não possuem nenhum tipo de 
documento. O Centro Pop é a 
porta de entrada dos principais 
serviços que a secretaria dispo-
nibiliza com atendimento com 
assistentes sociais, psicólogos, 
orientação jurídica, encami-
nhamento para serviços de 
saúde, trabalho e renda. O 
objetivo principal é construir 
com os acolhidos um trabalho 
que culmine na sua autonomia 
e reinserção social. Desde 2019, 
3.010 pessoas conseguiram 
tirar seus documentos.

A documentação é essen-
cial para o cidadão conseguir 
o mínimo de autonomia na 
busca por seus direitos, lem-
bra o secretário de Assistência 
Social, Elton Teixeira.

“Um dos importantes tra-
balhos desenvolvidos pelo 
Centro POP é auxiliar o usuário 
do serviço na retirada de docu-
mentos pela primeira vez ou 
que porventura tenha perdido, 
algo que parece simples, mas 
não é. Estar com a documenta-
ção em dia faz toda a diferença 
numa retomada de vida autô-
noma”, declarou o secretário.

O Centro Pop faz o enca-
minhamento para retirada de 
documentos que inclui RG, 
certidões de nascimento e 
casamento, título de eleitor e 
carteira de trabalho. Somente 
na última segunda-feira (11), 

21 usuários foram atendidos. 
No hotel emergencial e nos 
espaços de acolhimentos esses 
serviços também são prestados 
de forma rotineira.

A.A., 36 anos, é natural de 
São João de Meriti e está em 
Niterói desde 2015. O usuário é 
atendido pelo Centro Pop onde 
já tirou documentos e também 
fez o cadastro para auxílios 
socioassistenciais.

“O Centro Pop resolveu 
tudo pra mim. Cheguei em 
2015 do Rio pra cá, sem ne-
nhum documento. Através do 
projeto tirei RG, CPF e título de 
eleitor. Com a documentação, 
eu consegui dar entrada nos 
benefícios do governo e já 
fui acolhido algumas vezes”, 
contou.

Parceria com o Detran – 
Desde maio, a Secretaria Mu-

nicipal de Direitos Humanos 
(SMDH) vem viabilizando a 
desburocratização para emitir 
a documentação básica, como 
identificação civil e certidão 
de nascimento para os grupos 
vulneráveis.  Até o momento, 
mais de 1.200 documentos 
foram emitidos. O projeto é 
uma parceria com o Detran e 
vai ao encontro da meta esta-
belecida pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) que zera 
a ausência de documentação 
de grupos vulneráveis até 2030.

O serviço é oferecido no 
Centro de Cidadania (Cecid) 
através do Zap da Cidadania, 
no número (21) 96992-9577, 
às famílias beneficiárias de 
programas sociais, vítimas de 
violação (racismo, assédio, 
homofobia, etc) e a população 
de migrantes e refugiados.

O Centro Pop é a porta de entrada dos principais serviços disponibilizados 

 Renan Otto/Divulgação

O 2º espaço dedicado aos autistas em SG abre as portas para os 150 alunos

Novo centro para autistas será 
inaugurado no dia 20 de abril

O Centro de Referência do 
Autista Marlene Felício Faria, 
no Centro de São Gonçalo, 
já tem data para inaugura-
ção. Na quarta-feira (20), o 
segundo espaço dedicado 
aos autistas no município 
abre as portas para os 150 
alunos que foram contem-
plados por meio de sorteio 
público, que aconteceu na 
última quarta-feira (13), no 
auditório da Secretaria de 
Educação, com a presença de  
responsáveis e transmissão 
ao vivo pelo Instagram da 
secretaria. 

A publicação da relação 
dos sorteados para as vagas 
imediatas e de cadastro de 
reserva se dará através do 
Diário Oficial do município. 
Os nomes dos contemplados 
constarão em livro de ata 
do Centro de Referência do 

Autista Marlene Felício Faria, 
que será utilizado no período 
da matrícula.

“Nossa intenção com o 
sorteio público é mostrar 
transparência na seleção de 
novos alunos no Centro de 
Referência. Já começaremos 
os trabalhos com esses alu-
nos ainda este mês e já ini-
ciamos os preparativos para 
reforma e inauguração do 
terceiro Centro de Referência 
em Autismo, no Mutondo, 
que será inaugurado este 
ano”, afirmou o secretário 
de Educação, Maurício Nas-
cimento.

Foram disponibilizadas 
150 vagas, distribuídas da 
seguinte forma: 100 vagas 
para alunos da rede públi-
ca municipal de ensino de 
São Gonçalo; 50 vagas para 
alunos que não são da rede 

pública municipal de ensino 
de São Gonçalo e 20 vagas 
para cadastro de reserva, 

sendo 10 vagas para alunos 
da rede e 10 para alunos que 
não são da rede.

Educação de S. Gonçalo fez sorteio para preencher as 150 vagas oferecidas
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Cartórios on-line: redução de prazos e 
custos na compra de imóveis

Richard Sonsol*

Cartórios mais ágeis, interconec-
tados, atendimento via internet e 

com menor custo para os usuá-
rios. O país está prestes a virar a 
página da burocracia cartorária, 
como prevê o Sistema Eletrônico 
dos Registros Públicos (Serp), 
projeto que tramita no Congresso 
Nacional, que deverá entrar em 
vigor no dia 31 janeiro de 2023 se 
aprovado pelo legislativo federal. 

Ninguém duvida que os registros 
públicos são imprescindíveis na 
vida das empresas, instituições 
públicas e privadas e de todos 
os cidadãos, do nascimento à 
morte, do casamento à compra 
de um imóvel, entre outras situa-
ções certificadas pelos cartórios, 
e que garantem a segurança jurí-
dica de todas ações da vida civil 
e dos negócios jurídicos. Mas é 
preciso modernizar, eliminar a 
burocracia, trazer os serviços 
para a realidade do século XXI.

No mercado imobiliário, por 
exemplo, o Serp promete re-
duzir prazos e custos. A 
expectativa é que as certi-
dões eletrônicas de inteiro 
teor da matrícu-
la do imóvel se-
jam emitidas em 
até quatro horas. 
Além disso,  os 
prazos de regis-
tro das escrituras 
de compra e ven-
da sem cláusulas 
especiais sejam 
reduzidos de 30 
dias corridos para 
cinco dias úteis.

Lei anterior que previa mu-
danças no sistema não foi à 
frente por falta de critérios 
e regulamentação. Agora, 
no entanto, parece diferente. A 

proposta foi amplamente dis-
cutida com diversos setores 
da economia, incluindo os 
cartórios. 

Com o novo sistema, 
não será preciso sair 
de casa ou do escri-
tório para resolver a 
papelada cartorial. 
Uma enorme gama 
de processos poderá 
ser realizada onli-
ne, poupando tem-
po e dor de cabeça. 
O atendimento via 
internet inclui recep-
ção, armazenamento 
e envio de documen-

tos, entre outros. Também 
não haverá necessidade de 
ida a diversos cartórios, já 
que os registros serão cen-

tralizados e de fácil acesso, como 

previsto no Serp. 

Vale a pena conferir com um dos 
associados da ADEMI-Niterói 
as melhores oportunidades de 
compra de um imóvel na cidade. 
Trata-se de momento importante 
para a família e para os investido-
res, o que requer uma assessoria 
especializada que oriente em 
todas as etapas da aquisição, 
começando pela busca do imóvel 
pretendido até a assinatura final 
do negócio.

O país está 
prestes a virar 
a página da 
burocracia 

cartorária, como 
prevê o Sistema 
Eletrônico dos 

Registros Públicos

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói

Divulgação

Lucas Cataldi, de 11 anos, participa da Feira de Poços de Caldas, lançando o livro ‘Meu Diário Mitológico’

Promessa de sucesso em Minas
Um carioca de 11 anos, Luca 
Cataldi, aluno do 7º ano 
do ensino fundamental do 
colégio alemão Cruzeiro, no 
Rio de Janeiro, promete ser 
uma das estrelas da Feira 
Literária de Poços de Cal-
das, a Flipoços Virtual, que 
acontecerá de 27 de abril a 
1 de maio, lançando o livro 
“Meu Diário Mitológico”, 
pela editora belgo/brasileira 
Colli Books. Filho da jor-
nalista e radialista Cláudia 
Cataldi, Luca se interessou 
pelo universo mitológico 
por influência da mãe, que 
é apaixonada pelo tema. 
Claudia conta que o menino 
escreveu o livro aos 9 anos e 
ficou aguardando dois anos 
pelo fim da pandemia para 
lançar a publicação. 

Na escola onde estuda, 
Luca Cataldi se destaca: é 
representante de turma e 
participa do Prêmio Can-
guru, a Olimpíada Nacional 
de Matemática, assim como 
da Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica. 
Ele representou o Brasil no 
concurso bilíngue de poesia 
da Albânia, através de sua 
Akademia Alternative Pega-
siane Brasil, tendo escrito 
e declamado seus textos. É 
poliglota tendo fluência em 
inglês, espanhol, alemão e 
português. Possui a certifi-
cação de proficiência Inter-
nacional Cambridge. 

Além disso, conta a mãe, 
orgulhosa, foi de sua auto-
ria o desenho da campa-
nha publicitária de Natal 

da Federação Brasileira dos 
Comunicadores e Colunistas 
Sociais do Brasil. 

O garoto ainda é faixa 
laranja de judô e adora to-
car violão, e também é um 
exímio jogador de Fortnite 
no PS5.

Divulgação

Filho da jornalista e radialista Cláudia Cataldi, Luca se interessou pelo universo mitológico por influência da mãe

Escola de 
Magistratura 
de portas 
abertas
A Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Emerj) abre as portas, 
no dia 25, às 14h30, para 
estudantes de Direito do 
nono e décimo períodos 
de universidades públicas 
e privadas conhecerem a 
Instituição. Os estudantes 
serão recebidos pela dire-
tora do Departamento de 
Ensino, Ana Paula Teixeira 
Delgado, doutora em Direito 
pela Universidade Estácio 
de Sá, que fará a palestra de 
apresentação da Escola no 
Auditório Desembargador 
Joaquim Antônio Vizeu Pe-
nalva Santos.
“O projeto nasceu com o 
intuito de trazer os alunos 
das universidades para o 
convívio acadêmico na 
Emerj, apresentando-os as 
atividades que acontecem 
na Escola, como o curso de 
Direito Público e Privado, 
que além de ser uma pós-
-graduação, tem o enfoque 
na preparação do concurso 
para magistratura estadual. 
Também serão apresentadas 
as demais pós-graduações, 
os cursos de extensão e os 
cursos livres”, destacou Ana 
Paula Delgado, idealizadora 
do “Emerj de Portas Abertas”.
As inscrições devem ser fei-
tas pelo link:
https://emerj.com.br/site/
evento/8123

Carlos Tortelly com 
novos equipamentos
A Fundação Municipal de 
Saúde de Niterói (FMS) está 
montando, ao longo desta 
semana, novo equipamento 
e mobiliário de farmácia no 
Hospital Municipal Carlos 
Tortelly (HMCT). Com três 
armários, um carrinho para 
transporte, uma estante com 
container, uma estante com 
banca de trabalho, dois ni-
chos para estocagem e uma 
estação de trabalho, os novos 
móveis de farmácia vão faci-
litar o serviço de dispensação 
de medicamentos, além de 
atender as normas técnicas e 
estruturais da Agência de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa). A 
nova Capela de Fluxo Laminar 
com Segurança para o Opera-
dor vai garantir mais agilidade 
nos tratamentos de pacientes 
internados e ambulatoriais.

“Temos grande satisfação 
em aprimorar os serviços na 
unidade com equipamentos 

melhores e mais modernos. 
O objetivo é que o aparelho 
e o mobiliário ampliem a 
qualidade e agilizem o atendi-
mento à população”, destaca a  
secretária municipal de Saú-
de, Maria Célia Vasconcellos.  

O diretor da unidade 
médica, Ubiratan Moreira 
Ramos, pontua que o novo 
equipamento é importante 
também para os funcionários 
da unidade.  

“A Capela de Fluxo Lami-
nar cria áreas de trabalho esté-
reis durante a manipulação de 
materiais biológicos que não 
podem sofrer contaminação 
do meio ambiente, garantindo 
segurança ao trabalhador”, 
explica.

O Hospital Municipal 
Carlos Tortelly fica na Rua 
Desembargador Athayde Par-
reira, 266, no Centro, é uma 
unidade de emergência 24 
horas.

Eletiva vem sendo oferecida semanalmente nas unidades escolares

Bom Jesus: Matemática de 
tabuleiro ‘ganha’ alunos

Alunos da 1ª série do Ensino 
Médio, do Colégio Estadual 
Luiz Tito de Almeida, na 
zona rural de Bom Jesus do 
Itabapoana, distrito Rosal, 
no Noroeste do Estado do 
Rio de Janeiro, optaram por 
estudar matemática de for-
ma diferenciada e lúdica.  
Denominada “Matemática 
nos Tabuleiros”, a eletiva vem 
sendo oferecida semanal-
mente na unidade escolar.

A proposta curricular 
busca aprimorar o raciocínio 
lógico, através da análise de 
situações vividas durante as 
partidas, além de propiciar a 
reflexão da vida cotidiana. A 
disciplina é pautada na per-
cepção de que as atividades 
lúdicas exigem concentração 
e análise. Suas práticas volta-
das para objetivos específi-
cos e orientados contribuem 
para a aprendizagem nos 
mais diversos campos dos 
saberes.

Desde que passou a ser 
ministrada, a disciplina es-
timula jovens estudantes,  
de 15 a 17 anos, que em sua 
maior parte trabalham na 
lavoura e pecuária durante o 
dia e estudam à noite.

 “Desde pequeno jogo xa-
drez. Já em matemática não 
sou muito bom, sabe. Está 
sendo ótimo para mim. Sem 
dúvidas, ficou muito legal 
aprender matemática”, disse 

João Carlos Ferreira que so-
nha em ser Engenheiro Civil, 
assim que terminar o Ensino 
Médio, e quando soube que 
tinha a chance de conciliar 
a matemática com um amor 
antigo se animou.

Com Marcos Rhyan Re-
zende, de 16 anos, foi um 
pouco diferente. A escolha 
pela disciplina eletiva sur-
giu como uma forma de se 

desafiar.
Nunca tinha jogado, não 

sabia nada do jogo em si. 
Mas, coloquei na minha ca-
beça que era um desafio. Por 
isso, tinha que aprender o 
jogo e, claro, melhorar o meu 
desempenho em matemáti-
ca. Exatas é uma disciplina 
bem complicada, porém 
quando a gente pega jeito 
ela acaba se tornando fácil.

A disciplina é pautada na concentração e análise dos alunos

Divulgação

Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Os novos móveis de farmácia vão facilitar a dispensação de medicamentos

Divulgação

Luca Cataldi lança livro sobre mitolo-

gia entre 27 de abril e 1º de maio
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Avaliações para o 
tratamento de Parkinson
Você já ouviu falar sobre o 
mal de Parkinson? Sabe o 
que é? Como a doença se 
desenvolve? De acordo com o  
Instituto Estadual do Cérebro 
Paulo Niemeyer (IECPN), o 
Parkinson nem sempre está 
diretamente ligado a fatores 
genéticos. Os primeiros si-
nais costumam ser a perda 
do olfato, distúrbios do sono, 
micrografia - letra muito 
pequena ao escrever à mão 
-, problemas intestinais e 
depressão. 

O diagnóstico correto 
é primordial em qualquer 
doença e possibilita iniciar o 
tratamento adequado. Ainda 
não há comprovação cien-
tífica de que haja formas de 
evitar a doença. Ao notar 
qualquer sintoma, procure 
um neurologista, para uma 
avaliação clínica. 

O IECPN, unidade da rede 
estadual de saúde e adminis-
trado pelo Ideas, é referência 
no assunto e conta com o 
“Ambulatório de Movimentos 
Involuntários”. Os pacientes 
com Parkinson passam por 
uma avaliação clínica e tes-
tagem dos movimentos de 
agilidade, rigidez e tremor. 

A avaliação permite iden-
tificar o grau dos sintomas e 
a definição sobre encaminhar 
os pacientes para a realização 
da cirurgia, que tem como 
principal objetivo melhorar 
a qualidade de vida. O con-
trole de efeitos colaterais das 
medicações, a diminuição 
do tremor e a consequente 
redução da medicação fazem 
parte desta melhoria. O aces-
so ao IECPN é realizado pela 
Sistema Estadual de Regula-
ção (SER).

Páscoa: cuidado redobrado com 
a saúde bucal dos pequenos

Neste domingo de Páscoa 
as tentações estão por toda 
parte, mas prazeres à parte, 
é bom lembrar que é preciso 
cuidar para os doces não dei-
xarem um gosto amargo na 
boca. O excesso de chocolate 
pode afetar a saúde bucal, 
principalmente das crianças. 
“As bactérias naturalmente 
presentes em nossa boca 
decompõem os resíduos dos 
alimentos e também do açú-
car, liberando um ácido, que 
é responsável pela desmine-
ralização dos dentes e pelo 
aparecimento das cáries”, diz 
Edmilson Pelarigo, diretor 
clínico da OrthoDontic, rede 
de clínicas de ortodontia  
do País. 

Segundo o dentista, a hi-
gienização incorreta é um 
dos fatores que acentua este 
processo. Para quem quer 
celebrar a data sem peso na 
consciência, ele preparou 
dicas essenciais para cuidar 
da saúde bucal sem deixar de 
apreciar os tradicionais ovos 
de Páscoa.   

1-Higienização
Escovar os dentes, no mí-
nimo, três vezes ao dia. A 
escovação correta elimina 
o excesso de alimentos dos 
dentes. É importante tam-
bém usar o fio dental, pois 
ele chega onde a escova não 

alcança. A escovação noturna 
é uma das mais importantes. 
“Durante a noite, há uma 
diminuição da salivação, o 
que favorece a incidência 
das cáries”, explica Edmilson 
Pelarigo.   

2- Olho nos horários
Petiscar chocolate requer 
atenção. Muitas vezes, nos 

esquecemos de escovar os 
dentes, porque comemos 
doces em horários distantes 
das refeições. O ideal é deixar 
para comer o ovo de choco-
late como sobremesa, após 
o almoço ou o jantar, e logo 
depois escovar os dentes.

3-Escovação lúdica
No caso das crianças, o gran-

de desafio é incentivá-las a 
cuidar da saúde bucal e não 
deixar a atividade com a fama 
de chata. “Apostar em ele-
mentos lúdicos é um cami-
nho. Hoje, há várias escovas 
de super-heróis ou de outros 
personagens, além das pastas 
de dentes especiais para a 
criançada, que podem ajudar 
a tornar esse hábito prazero-
so”, aconselha o dentista.   

4 - Consultas frequentes
Na Páscoa, acende uma preo-
cupação maior com os doces. 
No entanto, os cuidados não 
devem ser somente nesses 
momentos. Para Pelarigo, 
as pessoas vão pouco aos 
consultórios odontológicos, 
a menos que tenham um 
problema. A visita ao dentis-
ta deve ser feita a cada seis 
meses. “O hábito de marcar 
consultas regularmente pre-
vine problemas para a saúde 
e que podem doer no bolso 
no futuro”, garante.

Especialistas ensinam a evitar que o excesso de chocolate provoque cáries

A melhor maneira de cuidar é a prevenção!
Por doutora Samanta Condé Rangel, a convite da professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

A imunização está entre os 
quatro eventos que contri-
buíram para o aumento da 
expectativa de vida da hu-
manidade, juntamente com o 
saneamento básico, a desco-
berta do antibiótico e outros 
avanços da medicina.

A saúde deve ser tratada 
por completo e manter a 
vacinação em dia é a melhor 
forma de prevenir diversas 
doenças, pois as vacinas es-
timulam o corpo a produzir 
defesas imunológicas que nos 
protegem contra várias enfer-
midades. Por isso, manter seu 
cartão de vacinação em dia, 
independentemente da sua 
idade, é essencial. Existem 
indivíduos por exemplo com 
necessidades especiais de 
calendários vacinais como 
os cardiopatas por exemplo ; 
Doentes do coração são prio-
ridade na vacinação uma vez 
que integram um dos subgru-
pos de maior risco. 

Na hora de cuidar da pró-
pria saúde, não podemos 
negligenciar as vacinas e 
com isso prevenir as doenças 
infecto contagiosas . Nesse 
período atual , recomenda-
mos a vacina contra gripe a 
qual é disponibilizado pelo 
Ministério da saúde em 2022 
a vacina trivalente, ou seja 
que protege contra 3 tipos 
de cepas : contendo uma 
cepa A/H1N1, uma cepa A/
H3N2 e uma cepa B linhagem 
Victoria e em clínica privada 
encontramos a tetravalente 
, a qual mantém a proteção 
contra 4 tipos de cepas e A 
vacina tem as duas linhagens 
do vírus influenza B (Victoria 
e Yamagata)

De acordo com a SBIM 
(sociedade brasileira de imu-
nologia) , A revacinação anual 
contra a gripe é fundamental 
por dois motivos:  O primeiro 
é que a proteção conferida 
pela vacina cai progressi-
vamente seis meses depois 

da aplicação. O segundo é 
a variação dos subtipos de 
influenza circulantes a cada 
ano.

Durante essa pandemia 
de COVID-19, é importante 
reforçar a necessidade de 
imunização para evitar a 
transmissão da gripe e dimi-
nuir o risco de internações e 
mortes pela doença.

Os grupos prioritários que 
estão incluídos para vaci-
nação contra a gripe, inclui 
pessoas com comorbidades, 
com deficiência permanen-
te, profissionais de saúde , 
caminhoneiros, portuários, 
profissionais das forças de 
segurança e salvamento, das 
forças armadas, funcionários 
do sistema de privação de li-
berdade e população privada 
de liberdade.

Pensando nisso, separamos 
abaixo 9 vacinas indispensá-
veis para manter a imuniza-
ção em dia:

1 - Difteria e Tétano: Vacina 
por vírus inativado e sempre 
que possível, a dT deve ser 
substituída pela tríplice bac-
teriana acelular do tipo adulto 
(dTpa), que também previne 
a coqueluche.

A maioridade da infecção 
de pertusis (coqueluche ) 
ocorre em crianças com me-
nos de 3 meses e são muito 
jovens . Em  gestantes com a 
vacina DTPa estimula o de-
senvolvimento de anticorpos 
que atravessam a placenta 
e permite ao recém nascido 
proteção.

De acordo com o Advisory 
Committee on Immunization 
Practices guidelines reco-
mendam que a administração 
de cada dose de DTPa seja 
realizada a cada gravidez en-
tre 27 a 36 semana de gestação 
e possa ser dado em mulheres 
que não receberam no perío-
do puerperal, amamentando 

e para reduzir o risco de trans-
missão ao recém nascido. Ela 
é recomendada ser aplicada 
em indivíduos a cada 10 anos .  

2 - Tríplice-viral: Contém 
vírus vivos “enfraquecidos” 
do sarampo, da rubéola e da 
caxumba. A vacina é indicada 
a partir de 12 meses de idade. 
Uma segunda dose deve ser 
aplicada entre 2 e 4 anos de 
idade. Adolescentes não va-
cinados devem receber duas 
doses. Adultos, em viagem 
para o exterior, sem registro 
de vacinação, devem ser va-
cinados.

3 - Hepatite B: Essa é a vacina 
que protege o fígado contra 
doenças e é indicada prin-
cipalmente para grupos de 
risco. Veja abaixo quais são: 
• Recomenda atualmente 
a vacinação universal das 
crianças; 
• Nas áreas de alta prevalên-
cia, deve-se também vacinar 
as crianças com seis - sete 
anos de idade, por ocasião da 

entrada na escola; 
• Hemofílicos (usuários de 
hemodiálise); 
• Portadores de outras doen-
ças que implicam alto risco 
de transfusões de sangue ou 
utilização de produtos san-
guíneos; 
• Profissionais de saúde; 
• Pessoas com comportamen-
to sexual de risco. 

4 - Pneumonia: Vacina que 
protege contra a Pneumonia, 
uma infecção respiratória 
grave que provoca febre e 
tosse com catarro. Em muitos 
casos precisa de internação, 
podendo levar à óbito. Se não 
tratada adequadamente.

Quem Deve Tomar? 
- Crianças menores de 2 anos; 
- Pessoas com mais de 60 
anos, Profissionais de Saúde 
e Gestantes, pessoas com 
condições que predisponham 
às infecções pneumocócicas, 
como: Esplenectomia, De-
ficiência de Imunoglobinas, 
Neoplasias Malignas, Aids, 

Fístula Liquórica798, Doen-
ças Pulmonares, Insuficiência 
Cardíaca, Renal e Hepática, 
Diabetes e Alcoolismo.

5 - Febre Amarela: Não há 
transmissão direta de pessoa 
a pessoa. Nem de macaco 
para pessoa.

Recomenda se uma dose 
na vida e  pode ser avaliado 
reforço.

6 - HPV: A vacina quadriva-
lente contra o HPV, é capaz 
de prevenir 70% dos cânceres 
de colo do útero e 90% das 
verrugas genitais. Além dis-
so, a vacina do HPV protege 
contra câncer vaginal, vulvar, 
oral e anal.

No Brasil, essa vacina é 
aprovada para meninas e 
mulheres de 9 a 45 anos e 
para meninos e homens de 9 
a 26 anos.

7 -Herpes Zóster: A Her-
pes-Zoster é uma doença 
infecciosa causada pelo vírus 
varicela-zóster – o mesmo 
responsável pela catapora. O 
vírus fica alojado em gânglios 
nas regiões do tórax ou do 
abdômen e um dia, por causa 
da queda da imunidade ou 
porque a pessoa está mais 
velha, ele aparece como her-
pes-zoster.

É importante informar 
que, para desenvolver o Her-
pes Zóster, não precisa ter 
tido a catapora na infância, 
basta o contato com o vírus. E 
a população brasileira é muito 
exposta a ele – 94% está infec-
tada com o varicela-zóster.

A doença é mais comum 
após os 50 anos – no entanto, 
o diagnóstico em jovens tem 
sido frequente

E recomendado a partir 
dos dos 50 anos.

8 - Influenza (gripe): Os vírus 
da influenza causam doença 
respiratória aguda, deno-

minada influenza ou gripe, 
caracterizada clinicamente 
por febre alta, calafrios, ce-
faleia, mal estar, mialgia e 
tosse seca. Conjuntivite, dor 
abdominal, náusea e vômi-
tos são frequentes.Entre as 
complicações que podem 
ocorrer destacam-se a pneu-
monia (viral ou bacteriana) 
e a síndrome de Reye, que 
se caracteriza pela presença 
de encefalopatia grave. As 
pessoas idosas e aquelas com 
doenças de base têm maior 
risco de complicações.

9 - COVID-19: Estima-se que 
o potencial máximo de pro-
teção seja atingido cerca de 
duas semanas após a última 
dose do esquema primário. 
Apesar de não conhecermos 
a duração exata da proteção 
em vacinados e em quem se 
infectou ou desenvolveu a 
Covid-19, já sabemos que a 
dose de reforço é necessária 
para aumentar ou prolongar 
a imunidade, principalmente 
no caso de grupos específicos, 
como idosos e imunodefi-
cientes . 

Acredito ser de enorme  
importância  atuarmos com 
responsabilidade coletiva  e 
divulgarmos informações 
que promovam a saúde e 
evitem a propagação dessas 
doenças infecto contagiosas  
,principalmente após viven-
ciarmos essa pandemia além 
de considerar medidas como 
distanciamento social, uso 
de máscaras em ambientes 
fechados e higiene reforçada. 

A atenção em criar cons-
cientização o quanto é be-
néfico o auto cuidado para 
a nossa saúde física , social e 
mental  é essencial. 
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Vacinação em dia é a melhor e mais segura forma de prevenir doenças

Freepik

Cosnumo de açucar na Páscoa pode afetar a saúde bucal das crianças

Divulgação

Avaliação permite identificar o grau dos sintomas e encaminhar a cirurgia

* Dra Samantha Condé Rangel 
Membro Titular AMRJ 
ClínicaCondé

Com cuidados, 
é possível 
apreciar os ovos 
de Páscoa sem 
prejudicar os 
dentes
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Jornalista doa 700 livros para instituição, no Centro de Niterói

Reforço para o acervo 
da Biblioteca Parque 

A Biblioteca Parque de Niterói, 
localizada na Praça da Repú-
blica, no Centro, recebeu 700 
livros - a maior doação reali-
zada neste ano. A iniciativa foi 
do jornalista Rodrigo Cama-
rão, que doou o acervo para a 
Prefeitura de Niterói. Entre as 
publicações estão clássicos que 
atravessam gerações, roman-
ces, ficção científica, gênero 
policial, livros que contam a 
história do Brasil e do mundo, 
além de títulos de filosofia, 
ciência política e comunicação.

“Estes livros fazem parte 
da minha vida e da minha 
formação. Autores renomados 

e premiados com o Prêmio 
Nobel, Pulitzer e o Man Booker 
Prize. Em destaque, a coleção 
completa com os ganhadores 
do Prêmio Nobel de Literatura 
de 1901 até 1966. São livros 
clássicos de mestres como Er-
nest Hemingway, Luigi Piran-
dello, Samuel Beckett e William 
Faulkner, num total de 68 vo-
lumes”, conta Rodrigo Cama-
rão. “Essa coleção pertenceu 
à minha avó e a guardo com 
muito carinho. Fico muito feliz 
e realizado por poder oferecer 
à população que frequenta a 
Biblioteca Parque oportuni-
dades como as que tive. Desde 

muito cedo, pude conhecer 
estes artistas e deixá-los for-
marem minha identidade. 
Agora, quantas pessoas mais 
eles podem influenciar? Torço 
que possam fazer milhares de 
pessoas felizes”, revela.

“Foi uma ação muito gene-
rosa. A doação como incentivo 
ao desenvolvimento do acervo 
da Biblioteca é de extrema im-
portância para a formação do 
público leitor. O visitante pode 
pegar qualquer título para con-
sulta, no nosso espaço, ou levar 
para casa como empréstimo”, 
explica a gestora da Biblioteca 
Parque de Niterói, Clara Leite.

 Berg Silva/Divulgação

Rodrigo Camarão doou os livros que herdou da avó, que contribuíram para a sua formação: coleção preciosa

Duas exposições 
gratuitas em Itaboraí
Duas exposições simultâ-
neas. Os visitantes da Casa 
de Cultura Heloísa Alberto 
Torres, no Centro, Itaboraí, 
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, inau-
gurada na noite da última 
quarta-feira (13).

O gestor da Casa e sub-
secretário 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.

“O Bira sempre foi muito 
alegre, sempre que o encon-
trava era com um sorriso no 
rosto. Essa nova sala será 
um lugar para dar espaço e 
voz para os artistas locais. A 
exposição do JB conta com 
peças coletadas há mais de 
30 anos, tão raras e preciosas. 
Seu laço é de fraternidade 
com os artistas com quem 
trabalha”, destacou Alan.

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, instru-
mentos, discos e figurinos. 
A sala abrigará sempre o 
trabalho de algum artista da 
cidade em cartaz, mesmo 
quando o salão principal da 
Casa estiver ocupado com 
alguma exposição visitante, 
através das diversas parce-
rias da instituição com mu-
seus, centros de memória e 

universidades.
“Estamos aqui para abra-

çar todos os fazedores de 
cultura da cidade. Esse novo 
espaço também é uma forma 
de dar oportunidade para 
quem nunca conseguiu ex-
por suas obras e trabalhos”, 
disse o secretário municipal 
de Cultura, Roberto Costa.

A mostra, que ocupa o 
salão principal da Casa de 
Cultura, inclui itens raros 
dos vários artistas da músi-
ca brasileira com quem JB 
já trabalhou e ainda traba-
lha. Dentre eles, o cantor e 
compositor Geraldo Azeve-
do; Elba Ramalho e Alceu 
Valença.

No meio artístico, roadies 
são os técnicos e o pessoal de 
apoio, que montam palco, 
cenários, iluminação, equi-
pamentos, além de colabo-
rar na produção de shows 
e eventos. JB é roadie de 
Geraldo Azevedo há mais de 
30 anos.

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 agendamen-
tos para grupos devem ser 
realizadas pelo WhatsApp 
(21) 98958-8727. A Casa de 
Cultura Heloísa Alberto Tor-
res fica localizada na Praça 
Marechal Floriano Peixoto, 
303, Centro de Itaboraí.

Carnaval e 
gastronomia 
no Rio de 
Janeiro
Depois de respeitados os 
preceitos e resguardos da 
quaresma, era costume nos 
subúrbios uma batalha car-
navalesca no sábado de 
Aleluia. Resgatando essa 
tradição na edição de abril, 
a Feira das Yabás, a roda de 
samba comandada por Mar-
quinhos de Oswaldo Cruz, 
receberá, neste domingo, 
17 de abril, a partir das 13h, 
na Praça Paulo da Portela, 
o Cordão do Boitatá, tra-
dicional bloco de carnaval 
carioca. 

Além disso, o evento 
prestará homenagem aos 99 
anos da Portela e 101 anos 
de Dona Ivone Lara. 

No evento, é possível 
degustar o melhor da gas-
tronomia suburbana. A pro-
gramação começará com o 
famoso cortejo do Cordão 
do Boitatá, que sairá do 
símbolo Olímpico no Par-
que de Madureira, levan-
do os foliões em direção à 
praça Paulo da Portela. No 
local, haverá apresentação 
do Dj Café, seguida pela 
tradicional roda de samba 
comandada pelo anfitrião 
da festa, Marquinhos de 
Oswaldo Cruz. 

O sambista passará então 
o bastão para os convidados 
do mês, o Cordão do Boitatá.

A Feira das Yabás acon-
tece há 13 anos no bairro 
de Oswaldo Cruz, contíguo 
a Madureira. De destacada 
relevância para a preserva-
ção da cultura afro-brasi-
leira, declarada Patrimônio 
Cultural Imaterial do estado 
do Rio de Janeiro em 2018. O 
evento é gratuito.

Município 
inaugurou 
espaço em 
homenagem ao 
artista local ‘Bira 
Alma Reggae’
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Exposição sobre a juventude 
da França e do Brasil no Rio
A Galeria da Aliança Francesa 
Botafogo apresenta a exposi-
ção “Insouciance: Juventudes 
Transatlânticas”, do fotógrafo 
francês Vincent Rosenblatt. 
A mostra apresenta cerca de 
90 fotografias produzidas na 
França e no Brasil entre 1997 
a 2021, sobre a juventude dos 
dois países.

Em destaque, a série iné-
dita de jovens de origens mul-
ticulturais feitas na cidade de 
Niort, centro-oeste da França, 
e “Cachoeiras” (2000-2002), 
outro trabalho inédito que 

retrata os cariocas nas ca-
choeiras da mata urbana do 
Rio de Janeiro. Um recorte da 
consagrada série “Rio Baile 
Funk” (2005-2021), trabalho 

de longo prazo realizado no 
mundo funk carioca comple-
menta a mostra.

“Esta é a oportunidade de 
ter um olhar introspectivo 
sobre o meu trabalho, afirma 
Rosenblatt. 

A exposição, que fica em 
cartaz até o dia 18 de julho, 
também será marcada pelo 
lançamento do livro “Rio 
Baile Funk” com lançamento 
no dia 11 de maio. De segunda 
a sexta, das 10h às 20h, e aos 
sábados, das 9h às 12h. Ende-
reço: Rua Muniz Barreto, 746. 

Mostra reúne 
90 fotografias 
de Vincent 
Rosenblatt 
feitas entre 
1997 e 2021

‘Cartas para 
Gonzaguinha’
O espetáculo “Cartas para 
Gonzaguinha - O Musical” 
se despede, neste domingo, 
às 18h, do Theatro Municipal 
de Niterói. Musical parte do 
processo criativo de “O que 
é, o que é?”, um dos maiores 
sucessos do cantor e compo-
sitor, que completa 40 anos 
este ano. O espetáculo tam-
bém traz para a cena alguns 
dos incontáveis sucessos do 
cantor, como “Sangrando”. 
Ingresso: entre R$30 e R$60, 
na bilheteria ou pelo Sympla.

‘Sob o Clarobscuro’
DIEGO MARTINS – No ar no reality da HBO MAX, 
Diego Martins acaba de lançar seu primeiro vi-
deoclipe da música “Bota”. A multiartista, revelou 
sua paixão por música pop no single “Alvo Fácil”, 
em parceria com Amanda Doring. 

KÁTYA TEIXEIRA – Ao completar 28 anos de car-
reira, a cantora Kátya Teixeira faz uma série de 
ações comemorativas a começar pelo lançamento 
do primeiro álbum “Canções para atravessar a 
noite Escura | Canções na Quarentena”.

ALEXANDRE THAI – O cantor de axé Alexandre 
Thai lança o single Lado Bom em todas as pla-
taformas digitais, após seu último lançamento 
“Tudo a Ver” com Tuca Fernandes.

Vincent Rosenblatt/Divulgação

A Galeria da Aliança Francesa Botafogo, no Rio, apresenta a exposição “Insouciance: Juventudes Transatlânticas”

Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo 

Até o fim de abril, a Casa das Artes Villa Real, 
em São Gonçalo, abriga a exposição “Sob o 
Clarobscuro”, composta por obras do artista 
plástico Bruno Silva, morador da cidade há 
28 anos. A mostra, gratuita, fica aberta para 
visitação diariamente, das 9h às 21h.  

Aloysio Araripe/Divulgação

“Cartas para Gonzaguinha - O Musical” encerra temporada no Municipal

Alvinegro foi o clube brasileiro que mais investiu durante a janela de transferências do mercado da bola

Botafogo de Textor abre os cofres
O Botafogo foi 
o  c l u b e  q u e 
mais investiu 
nesta janela de 
transferências 
do futebol bra-

sileiro. O clube trouxe nos 
últimos dias seis reforços 
para a sequência da tem-
porada.

O diretor-executivo An-
dré Mazzucco falou sobre 
a escolha pelos reforços 
contratados.

“Sabíamos do desafio 
dessa janela e sabíamos da 
importância desse período 
onde o mercado já esta-
va realmente muito movi-
mentado. Tínhamos pouco 
tempo, mas nosso principal 
foco foi aumentar o nível da 
equipe”, disse à “TV Globo”.

O experiente zagueiro ar-
gentino Victor Cuesta, apre-
sentado na última semana, 
elogiou o projeto alvinegro 
após a venda da SAF para o 
investidor americano John 

Textor.
“O projeto é interes-

sante, como a gente está 
ve n d o,  m o n t a ra m  u m 
elenco competitivo, for-
te. Quando me ligaram, 
não tive dúvida de aceitar 
esse projeto. Vou tentar 
me adaptar rapidamente 
à cidade e ser feliz com 
meus companheiros. Time  
grande do futebol brasi-
leiro, do carioca também, 
então não tive a menor 
dúvida”, disse. “E paciência 
porque o futebol sul-ame-
ricano está meio chato, 
entre aspas, porque só se 
quer ganhar ganhar ga-
nhar. às vezes tem projetos 
e demora para colher os 
frutos. Agora é trabalhar 
para começar a trajetória”, 
finalizou.

Além de Cuesta, o Bo-
tafogo já confirmou Niko 
Hämäläinen, Sebastian Jof-
fre, Gustavo Sauer, Lucas 
Fernandes e Tchê Tchê.

Jorge Salgado aprova 
trabalho de Zé Ricardo

Já eliminado da 
Copa do Brasil e 
apenas semifi-
nalista do Cam-
peonato Carioca, 
o Vasco tem na 
Série B do Cam-

peonato Brasileiro sua única 
chance de sucesso na tempo-
rada.

Com esse retrospecto nos 
primeiros meses de 2022, o 
trabalho do técnico Zé Ricardo 
vem sendo bastante questiona-
do em São Januário. No entan-
to, o presidente Jorge Salgado 
pregou confiança no treinador.

“Tenho plena confiança no 
treinador, acho que está desen-
volvendo um trabalho bastante 
satisfatório. No primeiro jogo 
do campeonato, apesar de o 
Vasco não ter feito uma boa 
partida, poderia ter saído vito-
rioso”, disse.

Salgado seguiu em defesa 
de Zé Ricardo em relação a 
atuação da equipe.

“O empate foi um resultado 
doído, infelizmente quando se 
entra em campo acontecem 
muitas coisas que estão fora 
do controle do treinador. Vai 
para a conta do treinador sem 
motivos, ele está sofrendo. Es-
tive lá esta semana, o astral está 
recuperado, tudo contornado. 
Agora é esperar a bola entrar”, 
declarou.

Durante a semana, o vo-
lante Yuri também defendeu 
o trabalho realizado até agora 
pelo comandante cruzmaltino.

“O Zé tem nossa confian-
ça, é um treinador que todo 
mundo gosta, abraçamos o 
trabalho e vamos correr por 
ele. Sabemos que essa pressão 
é porque os resultados não 
estão vindo. O Vasco é um time 
grande, temos que ganhar a 
todo instante, e quando a gente 
não vence tem pressão. Então 
vamos trabalhar pra mudar 
isso e conseguir as vitórias”,  
declarou.

Joanna é eleita para 
Comitê de Ética do COB
A Assembleia Geral do Comi-
tê Olímpico do Brasil (COB) 
elegeu os cinco integrantes 
do Conselho de Ética. E o 
destaque ficou por conta 
da escolha, para uma das 
vagas, de Joanna Maranhão, 
a primeira mulher e ex-atleta 
a compor o colegiado.

Joanna Maranhão é um 
dos três membros não inde-
pendentes (que têm alguma 
relação com o comitê) do 
Conselho de Ética, junto com 
Sami Arap Sobrinho. Além 
disso, a entidade escolheu 
três membros independen-
tes: Humberto Aparecido 
Panzetti, Ney de Barros Bello 
Filho e Guilherme Faria da 
Silva.

Em postagem em seu per-
fil no Twitter, a ex-atleta des-
tacou o feito: “É preciso que 
mais mulheres e mais atletas 
ocupem e conquistem esses 
espaços com representativi-
dade ativa e com conteúdo. 

Muito por fazer. Sigamos em 
frente!”.

Além do Conselho de Éti-
ca, a Assembleia Geral do 
COB escolheu os seis mem-
bros do Conselho Fiscal: 
Bianca de Azevedo, Ângelo 
Moniz Freire Vivacqua e Se-
bastião Dantas Ramos. Os 
três suplentes serão Marcus 
de Carvalho Mussa Gaze, 
Guilherme de Oliveira Cam-
pos e Marcos José de Carva-
lho Neto.

O presidente do COB, 
Paulo Wanderley, celebrou a 
realização do pleito: “A elei-
ção transcorreu em clima de 
tranquilidade, participação 
maciça das Confederações, 
representantes dos atletas e 
membros do COI. Espero que 
os novos membros, alguns 
reconduzidos ao cargo, con-
tinuem exercendo o trabalho 
que estavam fazendo, atuan-
do com independência como 
órgãos fiscalizadores”.

Bayern se movimenta 
para não perder Lewa
Após a eliminação para o Vil-
larreal na Liga dos Campeões 
da Europa no meio da sema-
na, o Bayern de Munique já 
começa a pensar na próxima 
temporada. Dessa maneira, 
segundo o jornal espanhol 
“As”, o clube agendou uma re-
união com os representantes 
de Robert Lewandowski para 
negociar sua renovação.

O camisa 9 é o principal 
jogador do plantel e tem 
contrato até 2023. A novela 
para extensão de seu vínculo 
já dura longos meses e deve 
custar caro.

O Bayern está ciente que 
o polonês quer um salário na 
casa dos 30 milhões de euros 
por temporada e um contrato 
de no mínimo dois anos.

Caso não renove com os 
alemães, o Barcelona aparece 
como o principal interessado 
em contar com o futebol do 
jogador, que já tem 47 gols 
e quatro assistências, em 41 

partidas disputadas nesta 
temporada.

O Barcelona, que na quin-
ta-feira deu adeus de forma 
inesperada à Liga Europa, 
realmente quer vir mais forte 
na próxima temporada. Além 
do suposto interesse em Le-
wandowski, o clube catalão 
negocia a contratação do 
argelino Ramy Bensebaini. O 
lateral-esquerdo pertence ao 
Borussia Mönchengladbach, 
também da Alemanha, onde 
tem contrato até junho de 
2023.

O clube espanhol busca 
opções para as laterais e 
diversos nomes já foram 
ventilados. Entre eles, Ma-
zraoui, do Ajax, e Azpilicue-
ta, do Chelsea, mas ambas 
negociações esfriaram. Por 
outro lado, o argelino de 
26 anos tem os mesmos re-
presentantes de De Jong e 
Braithwaite, o que facilitaria 
as conversas.

Vitor Silva / Botafogo

John Textor quer levar o Botafogo a outro patamar no futebol brasileiro com as recentes contratações feitas pelo clube

Vice do 
Flamengo 
alfineta 
Atlético-MG

A rivalidade en-
tre Flamengo e 
Atlético-MG vol-
tou a ficar acir-
rada em 2022. 
As duas direto-

rias trocaram farpas antes da 
final da Supercopa do Brasil, 
vencida pelos mineiros, em 
fevereiro.

No entanto, as rusgas ti-
veram um novo capítulo. Isso 
porque o vice-presidente geral 
e jurídico do Fla, Rodrigo Dun-
shee de Abranches, ironizou o 
gol de empate do Atlético-MG, 
contra o América-MG, pela 
Libertadores, na 4ª feira.

O gol do Galo veio de for-
ma irregular, pois Ademir  
estava em posição de impedi-
mento. O lance não foi anulado 
porque a fase de grupos não 
tem o VAR.

O presidente do Galo, Sér-
gio Coelho, respondeu com 
ironia, dizendo que “o ano 
começou em 20 de fevereiro”. A 
data foi da final da Supercopa.


