
Sebrae promove semana do MEI 
para ajudar os empreendedores

Evento online terá palestras, oficinas e atendimento especializado para quem tem ou quer ter seu negócio

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Glaucoma tem 
prevenção e 
tratamento

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Educação de 
referência em 
São Gonçalo
O Centro Interescolar Ulysses Gui-
marães (CIUG), no Porto da Mada-
ma, em São Gonçalo, oferece cursos 
de inglês, espanhol e informática, 
sendo a única instituição municipal 
de ensino suplementar do Brasil a 
preparar os alunos para o mercado 
de trabalho. O CIUG possui nove sa-
las de idiomas e sete salas de infor-
mática, todas equipadas, e funciona 
nos três turnos com 1.604 alunos.
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Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

Além dos cursos de idiomas regulares, a unidade também oferece o curso preparatório para Cambridge

Diversão
para a
garotada 
Neste domingo, o grupo 
Violúdico vai animar as 
crianças com muita canta-
ção de histórias, em Icaraí.

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

Público é convidado a participar de 
uma história cheia de humor

Organização 
forma jovens 
empreendedores
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Niterói está instalando brinquedos nas escolas de educação infantil
As escolas de educação infantil de Niterói estão ganhando brinquedos. O objetivo, segundo o secretário de Educação, Lincoln de Araújo, é garan-
tir que as crianças entre um e cinco anos de idade da rede municipal possam desenvolver atividades lúdicas, psicomotoras e sociais.
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OPINIÃO
RICHARD SONSOL

Centro: bairro 
moderno e 
funcional
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Shopping tem 
feira de adoção 
de animais
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Miss Niterói não 
tem para quem 
passar a faixa
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ESPORTES

Chegou a 
hora do Vasco 
deslanchar
Tendo como objetivo entrar de 
vez na disputa pelo título da Série 
B, o Vasco recebe neste domingo 
o líder Bahia, às 16 horas, em São 
Januário, disposto a mostrar um 
grande futebol e conquistar de 
vez a confiança da torcida cruz-
maltina, que esgotou os ingressos 
antecipadamente. Outro carioca 
que entra em campo hoje é o Bo-
tafogo, que às 18 horas, no estádio 
Nilton Santos, vai encarar o For-
taleza, lanterna do Brasileirão. 

PÁG. 8

Daniel Ramalho / Vasco

O meia Nenê é o grande responsável por organizar time do Vasco dentro de campo
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CARTA DO LEITOR

Covid de novo
É impressão minha ou os casos de covid-19 voltaram a 
crescer? Na vizinhança, no trabalho, entre os amigos, 
enfim, fiquei sabendo de vários novos casos nesta última 
semana, só entre as pessoas que eu convivo. As medidas 
preventivas já são conhecidas de todo mundo, não vamos 
bobear.
Luiz Felipe Campos.

Solidariedade e cobertor 
O frio está chegando e com ele a necessidade de ajudar 
as pessoas em situação de rua. Vamos doar agasalhos, 
alimentos e o que mais for possível, afinal, as coisas estão 
mais difíceis. O que não falta é campanha recolhendo 
donativos e se cada um fizer um pouquinho, muita gente 
vai ser beneficiada.
Daiane Cardinot
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FILIADO A

Edição de domingo e segunda-feira

POR JEFFERSON LEMOS

Capoeira pode 
virar terapia
A Alerj aprovou nesta última 
semana, em discussão única, 
o Projeto de Lei 4.495/21, do 
deputado Wellington José 
(Pode), que cria o Programa 
de Capoterapia no Estado do 
Rio. Ele pretende difundir a 
prática de terapia corporal 
inspirada nos movimentos e 
na musicalidade da capoeira. 
O texto segue para o governa-
dor Cláudio Castro, que tem 
até 15 dias úteis para sancio-
ná-lo ou vetá-lo. “O objetivo 
dessa prática encontra-se 
associada à promoção da 
saúde e qualidade de vida, e 
quando voltada para pessoas 
idosas, visa contribuir para 
o envelhecimento ativo por 
meio de uma nova forma de 
terapia corporal. Além de 
promover o convívio social, 
a prática da capoterapia 
também contribui para a 
melhoria da coordenação 
motora, da força muscular, 
da autoestima, diminuição 
da depressão e do cansa-
ço crônico e na prevenção 
de doenças”, declarou o  
parlamentar. 

Gravatas contra o machismo

A semana foi marcada pelo 
protesto das deputadas es-
taduais que usaram gravatas 
em sinal de combate ao 
machismo. Algumas ainda 
compareceram à sessão 
da Alerj vestidas de terno e 
gravata. Elas reconhecem 
o apoio do presidente da 
Casa, André Ceciliano (PT), 

Divulgação

mas afirmam que ainda “são 
poucos os deputados que 
reconhecem a importância 
das mulheres no parlamen-
to”, afirmou a petista Zeidan. 
Da esquerda para a direita, 
Renata Souza, Tia Ju, Adria-
na Baltazar, Zeidan, Dani 
Monteiro, Mônica Francisco 
e Celia Jordão.

Isenção de taxa 
em Petrópolis
A Alerj também aprovou 
durante a última semana 
em plenário, o Projeto de Lei 
5770/2022, para isenção da 
taxa de incêndio às moradias 
beneficiadas pelo aluguel 
social nos municípios flu-
minenses que decretaram 
estado de emergência ou ca-
lamidade pública por causa 
das fortes chuvas que caíram 
no início do ano. Agora, a 
proposta apresentada pelo 
deputado Marcus Vinícius 
(PTB) também segue para o 
governador Cláudio Castro. 
Morador da Região Serra-
na, o deputado é relator da 
comissão criada na Alerj 
para acompanhar os desdo-
bramentos da tragédia que 
fez mais de 200 vítimas em 
Petrópolis. 

Buscando 
explicações

O Nordeste invade 
o Reserva Cultural

A FGV Editora acaba de lançar 
o E agora, Rio? um estado em 
busca de um autor, da his-
toriadora Marly Motta, que 
abrange a história política 
do estado do Rio no período 
entre 1975 e 2021. Na obra, a 
autora, estudiosa da política 
carioca e fluminense, aceita 
o desafio de tentar entender 
a prisão de cinco ex-governa-
dores: Moreira Franco, Garo-
tinho, Rosinha, Sergio Cabral 
e Pezão, e o impeachment do 
governador eleito em 2018, 
Wilson Witzel. A publicação 
ainda analisa as diversas ex-
periências políticas que tive-
ram o estado como laborató-
rio ou palco, onde diferentes 
autores testaram projetos que 
se revelaram incapazes de 
atender à questão de raiz: ser 
o autor que o estado buscou 
desde a fusão. Ao longo de 
oito artigos, a historiadora 
discute respostas que foram 
dadas por aqueles que bus-
caram ser reconhecidos como 
autores/criadores do “novo” 
Rio, resultado da união de 
dois estados com histórias e 
trajetórias político-institucio-
nal bem diferentes.

A 2ª edição do Festival Nor-
destino será realizada nos 
dias 3, 4 e 5 de junho, sempre 
das 12h às 22h, no Reserva 
Cultural de Niterói. O evento 
contará com expositores de 
comidas típicas nordestinas e 
do resto do país, um circuito 
exclusivo de moda e artesana-
to. Também haverá shows de 
grupos de forró e sertanejo, 
espaços kids, contação de 
histórias, literatura de cordel 
e personagens característicos. 
O evento cultural não tem 
patrocínio nem incentivo 
público. O ingresso solidário 
(não obrigatório) garante um 
brinde na entrada do evento, 
que é pet friendly, então, leve 
seus bichos.

Enfermeiros têm dia especial

Enfermeiros e técnicos de 
enfermagem do Hospital 
Estadual Alberto Torres 
(Heat), em São Gonçalo, 
ganharam atenção ainda 
mais especial no último 
dia (12), Dia Internacio-
nal da Enfermagem. Eles 
foram recebidos com café 
da manhã, massagem, au-
riculoterapia, limpeza de 
pele, maquiagem e super 

Divulgação

show do cantor Luiz Ferrar, 
psicólogo e integrante da 
Comissão de Captação de 
Órgãos e Tecidos do Heat. 
O diretor assistencial do 
hospital, Rodrigo Sória, 
abriu o evento agradecen-
do a todos os colegas de 
profissão e ressaltando a 
importância de cada um 
na área da saúde e no pro-
cesso de salvar vidas.

Panorama RJPanorama RJ

O curso profissionalizante 
de técnico de turismo e de 
guia de turismo do Colégio 
Antônio Prado Júnior po-
dem ser declarados Patri-
mônio Cultural Imaterial do 
Estado do Rio de Janeiro. É a 
determinação do projeto de 
lei 5909/22, dos deputados 
Adriana Balthazar (PSD) e 
Gustavo Tutuca (PP), que 
começou a tramitar na Alerj. 

A ideia surgiu de uma de-
manda dos alunos e ex-alu-
nos na última terça (10), 
durante entrega de moção 
de louvor e aplausos à ins-
tituição.  Em cerimônia que 
reuniu cerca de 150 pessoas, 
o diretor-adjunto Wilson 
Ávila recebeu a placa e co-
memorou a homenagem 
com os guias de turismo, 
professores e estudantes.

Homenagem na Alerj
Divulgação

Pela gratuidade na Justiça
Divulgação

Cantação com o 
grupo Violúdico
Neste domingo, às 10h, o 
grupo Violúdico vai animar 
a criançada, com muita ‘can-
tação’ de histórias,  dentro 
do projeto “Varandinha do 
Paschoal”, no Centro Cultu-
ral Paschoal Carlos Magno, 
no Campo de São Bento. O 
formato é interativo, onde 
o público é consultado e 
convidado a participar de 
uma história cheia de hu-
mor, exploração sonora de 
materiais e, claro, permeado 
de muitas músicas, como o 

grupo sempre faz.
Na atividade, gratuita, 

clássicos infantis consagra-
dos narrados de um jeito 
bem diferente, com fanto-
ches e canções. O repertório 
mistura músicas nacionais e 
internacionais com versões 
– Rita Lee, La Casa de Papel, 
Beatles – e paródias hilárias.

O ‘Era uma vez’ e o ‘vi-
veram felizes para sempre’ 
estão garantidos, mas os 
visitantes vão descobrir no 
espetáculo. 

CULTURA FABIANA MAIA

‘Pai Ilegal’
A comédia “Pai Ilegal”, que 
está em cartaz no Teatro 
Dulcina, no Centro, refle-
te, com humor, sobre os 
desafios do homem diante 
da paternidade e o desejo 
de aprovação na sociedade 
atual. Com texto de Ulisses 
Mattos, o espetáculo mostra 
como todo homem precisa 
passar por um difícil proces-
so até obter seu certificado 
de pai. Apresentações: quin-
ta e sexta, às 19h, e sábado e 
domingo, às 18h. Ingresso: 
R$ 40, no site Sympla.

‘CHAPEUZINHO VERMELHO’ – O  Theatro Municipal 
de Niterói recebe o espetáculo “Chapeuzinho Verme-
lho e o Lobo Guará”, do Grupo Papel Crepon, sábado 
e domingo, às 16h. Na montagem, o vilão é um lobo 
Guará, animal que está em extinção, e terá um final 
diferente da história real. Os ingressos custam R$50 e 
estão à venda no site Sympla.

MILLÔR – O clássico “A História É Uma Istória”, de Mil-
lôr Fernandes, está de volta em nova montagem, pelas 
mãos do diretor Ernesto Piccolo, no Teatro II do Sesc 
Tijuca. A comédia “histórico-histérica” traz, de forma 
descontraída, uma linha do tempo entre a pré-história 
e os dias atuais. Até dia 29, de quinta a sábado, às 19h; 
e domingo, às 18h. Ingresso: R$30 (inteira).

f a b i a n a .ma i a@of l um i nen se.c om.b r

Divulgação

Público é convidado a participar de uma história cheia de humor

Beto Roma/Divulgação

Comédia, no Teatro Dulcina, reflete 
os desafios da paternidade 

Avançou na Câmara dos 
Deputados o Projeto de 
Lei de Daniela do Wagui-
nho (União-RJ) para ga-
rantir às mulheres vítimas 

de violência doméstica 
e familiar a gratuidade 
de justiça em processos. 
O PL 3046/2019, apre-
sentado pela deputa-
da, foi apensado ao PL 
5900/2016, que trata do 
mesmo tema e recebeu 
parecer favorável da Co-
missão de Constituição e 
Justiça. Agora, a matéria 
segue para votação em 
plenário. “Quanto mais 
acesso aos dispositivos ju-
rídicos, maiores serão as 
chances de diminuirmos 
as tristes estatísticas de 
violência em nosso país. 
Muitas mulheres ainda 
precisam de amparo pelo 
Brasil afora. Esse projeto 
de lei é uma forma de 
ajudá-las a denunciar e 
receberem todo o apoio e 
acolhimento necessários”, 
afirma a deputada.
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As 45 unidades de ensino para crianças da cidade vão ser contempladas com brinquedos até junho

Diversão nas escolas de Niterói
Um projeto conjunto entre a 
Fundação Municipal de Edu-
cação (FME) e a Secretaria 
Municipal de Educação (SME), 
está permitindo a instalação 
de brinquedos nas Unidades 
Municipais de Educação In-
fantil (UMEIs) e os Núcleos 
Avançados de Educação Infantil 
(NAEI) do município. O objetivo 
deste investimento, segundo 
o secretário de Educação, Lin-
coln de Araújo, é garantir que 
as crianças que têm entre um 
e cinco anos de idade, matri-
culadas na rede municipal, 
possam desenvolver atividades 
lúdicas, psicomotoras e sociais. 
Segundo a Prefeitura de Niterói, 
até o fim de junho, todas as 45 
unidades de UMEIs e NAEIs do 
município terão algum módulo 
do “brinquedão”, como está 
sendo chamado pelos alunos, 
mesmo aquelas que dispõem 
de menor espaço físico.

O secretário Lincoln de 
Araújo afirma ainda que a ins-
talação dos brinquedos vai ao 
encontro dos anseios da comu-
nidade escolar.

 “Os equipamentos recrea-
tivos compõem os projetos 
politico-pedagógicos das es-
colas, considerando que brin-
car, movimentar o corpo, ter 
momentos de sociabilidade 
entre a alegria e a diversão são 
elementos fundamentais para o 
desenvolvimento educacional 

das crianças e estudantes. Estes 
brinquedos reforçam a escola 
como ponto de encontro da 
alegria, dos afetos e das solida-
riedades. Brincar é um direito 
e, ao mesmo tempo, um ato 
cidadão”, explica o professor.

Segundo a Secretaria de 
Educação, os brinquedos ser-
vem à educação lúdica, que 

pode ser resumida como sendo 
um método inclusivo e interati-
vo, que permite que as crianças 
aprendam entrando em con-
tato com os objetos de ensino. 
Para isso, podem ser utilizados 
jogos, brincadeiras e outras 
atividades que incentivem a 
participação dos estudantes.

O presidente da Fundação 

Municipal de Educação (FME), 
Fernando Cruz, também co-
memorou a instalação dos 
brinquedos.

“Estes brinquedos foram 
adquiridos pela FME no fim do 
ano passado, com o objetivo de 
tornar o espaço escolar mais 
atrativo para as crianças, que 
poderão brincar em equipa-

mentos feitos com materiais 
adequados e pensados para 
elas. Eles são separados por 
faixas etárias, a partir dos 2 
anos de idade. Muitas dessas 
crianças só têm acesso a esses 
tipos de brinquedos na sua es-
cola. A comunidade escolar está 
feliz com os novos brinquedos, 
principalmente as crianças, que 
são sempre o objetivo final de 
todo o nosso trabalho”, afirmou 
Cruz.

Os equipamentos instalados 
são como blocos de montar 
multicoloridos, o que agrada 
crianças e adultos. Djenane 
Freire, subsecretária Municipal 
de Desenvolvimento Pedagó-
gico de Niterói, destacou que 
houve extremo cuidado na 
escolha dos brinquedos, bem 
como haverá na manutenção 
dos mesmos.

“A SME está atenta à faixa 
etária dos brinquedos disponi-
bilizados para as crianças das 
UMEIs. Havendo a necessi-
dade de troca ou reinstalação, 
a Educação Niterói fará com 
a maior celeridade possível”. 
Ainda segundo Djenane, com 
essas ações, a Educação em 
Niterói faz frente às demandas 
do ensino infantil no século 21: 
“Assim, estamos provendo para 
todas as crianças as devidas 
capacidades motoras, físicas e 
neuronais de maneira irrestri-
ta”, celebrou.

Secretaria de Educação está 
construindo novas quadras 
poliesportivas   

A Secretaria Municipal de 
Educação inaugurou na sex-
ta-feira (6) mais uma quadra 
poliesportiva em uma de suas 
94 unidades. A Escola Muni-
cipal Dom José Pereira Alves, 
no Fonseca, ganhou, além da 
reforma completa da unidade, 
um campo desportivo recém 
construído. Outras cinco uni-
dades de Ensino Fundamental 
também serão contempladas 
com os mesmos equipamentos 
nos próximos dias. Todas estão 
em processo de reforma. São 
elas: Horácio Pacheco, no Badu, 
André Trouche, no Barreto, Se-
bastiana Gonçalves Pinho, no 
Cubango, Governador Roberto 
Silveira, no Morro do Castro e 
Lúcia Maria da Silveira Rocha, 
em Jurujuba.

As reformas fazem parte do 
plano Niterói 450, que designou 
R$ 147 milhões a serem inves-
tidos na Educação até 2024. O 
planejamento envolve ações de 
qualificação e ampliação da in-
fraestrutura das escolas, gestão 
pedagógica e reforço escolar, 
combate à evasão escolar e 
formação profissional. Mais de 
R$ 50 milhões serão destinados 
à construção de nove unidades 
escolares, ampliando em mais 2 
mil vagas para o Ensino Funda-
mental e a Educação Infantil.

Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Alunos da rede municipal de Niterói já brincam nos novos equipamentos instalados pela prefeitura nas unidades

Empreendedorismo 
para 100 mil jovens
Uma formação gratuita em 
empreendedorismo. Esta 
é a proposta da organiza-
ção estudantil Students for 
Liberty Brasil (SFLB - stu-
dentsforliberty.org/brazil), 
que deve contemplar mais 
de 100 mil jovens da rede 
pública de ensino este ano.

“O Brasil Empreende 
nasce de uma necessida-
de. Com as mudanças no 
mercado de trabalho e a 
pandemia, vimos a atuação 
autônoma crescer nos últi-
mos anos, principalmente 
entre os jovens, um público 
carente de orientações”, 
explica Nycollas Liberato, 
diretor Executivo do SFLB. 
“Nosso intuito é oferecer 
a eles as ferramentas ne-
cessárias para que em-
preendam com segurança”, 
completa. 

A iniciativa é voltada 
especialmente para adoles-
centes e jovens adultos da 
rede pública de ensino. O 
curso é totalmente on-line, 
dividido em 10 módulos 
que abordam os principais 
temas do empreendedo-
rismo, como economia, 
captação de clientes, ven-
das, planejamento e muito 
mais. 

A realização é promovi-
da através de parcerias com 
entidades e poder público, 

como:

Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia 
do Piauí (Teresina, PI);
ABC Aprendiz (Santo An-
dré, SP);
Colégio Monteiro Lobato 
(Itabaiana, SE);
Escola Arthur Ribeiro (Teo-
doro Sampaio, SP);
Etec Profª Nair Luccas Ri-
beiro ( Teodoro Sampaio, 
SP);
Colégio da Imaculada Con-
ceição (Serra Talhada, PE);
Suprema Ordem Demolay 
do Brasil (Nacional);
Prefeitura Municipal de 
Barra do Garças (Barra do 
Garças, MT);
Escola Estadual Governa-
dor Juscelino Kubitschek 
(Juiz de Fora, MG);
Colégio Imaculada Concei-
ção (Arcoverde, PE).
Sobre o Students For Li-
berty Brasil (https://www.
studentsforliberty.org/bra-
zil/)

No Brasil desde 2012, 
a entidade é um braço do 
Students For Liberty, maior 
organização estudantil em 
prol da liberdade do mundo 
- presente em 110 países, e 
tem como propósito edu-
car, desenvolver e empo-
derar a próxima geração de 
líderes da liberdade.

Semana do MEI 2022 está com 
inscrições abertas e gratuitas
 TextoMEI, evento que é 
promovido anualmente para 
oferecer uma programação 
ampla de oficinais, palestras 
e atendimento especializado 
para os microempreendedo-
res individuais (MEI) brasi-
leiros. As atividades serão 
oferecidas gratuitamente 
por meio da plataforma on-
line Sebrae Experience que 
traz um ambiente digital e 
interativo. As inscrições já 
estão abertas e podem ser 
realizadas pelo link: https://
cloud.cliente.sebrae.com.
br/semanadomei2022/se-
manamei_inicial

“No Brasil são mais de 
13,8 milhões de donos de pe-
quenos negócios personali-
zados como MEI em todo o 
país. Desse total, 1,1 milhão 
de MEI estão no Estado do 

Rio de Janeiro. A capacitação 
é fundamental para que os 
microempreendedores in-
dividuais possam ter um di-
ferencial nos seus negócios. 
Por isso, a Semana do MEI é 
uma excelente oportunida-
de para trazer capacitações, 
oficinas, palestras e atendi-
mentos personalizados para 
esse público”, conta o geren-
te de Atendimento do Sebrae 
Rio, Leandro Marinho.

Ao longo de todo o mês 
de maio, as unidades do 
Sebrae nos estados tam-
bém preparam uma série 
de atividades presenciais 
para atender os microem-
preendedores individuais 
e aqueles que desejam se 
tornar MEI.

Em cada dia da Semana 
do MEI 2022, o empreende-

dor vai acompanhar ativida-
des para se inspirar, inovar, 
planejar os negócios, cuidar 
das finanças e vender mais. 
Para isso, foi convidado um 
time de especialistas do 
Sebrae de todo o país para 
apresentar tendências do 
mercado e explorar temas 
como soft skills, negociação 
para mulheres, uso do What-
sApp, modelos de negócios 
Canvas, entre outros.

A programação online 
também vai contar com a 
participação de palestrantes 
convidados que são refe-
rência no mercado. Entre os 
nomes já confirmados está 
o do empresário e pioneiro 
na internet, Murilo Gun, 
que apresenta a palestra 
“Empreendedor do Século 
XXI”, no primeiro dia da Se-

mana do MEI 2022, a partir 
das 14h.

O Sebrae também vai 
contar com a participa-
ção dos parceiros para tirar 
dúvidas e esclarecer dú-
vidas sobre assuntos que 
fazem parte do dia a dia do 
MEI, como registro de mar-
cas, direito previdenciário, 
formalização, contratação 
de colaboradores. Um dos 
convidados já confirma-
dos é o coordenador-ge-
ral de Empreendedorismo 
e Artesanato, Fábio Silva, 
que integra o Ministério da 
Economia. Também estão 
previstas as participações de 
representantes do Instituto 
Nacional de Propriedade In-
dustrial (INPI) e do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS).

Evento que acontece entre 16 e 20 de maio e será transmitido para todo o Brasil

Com foco em contribuir 
para a formação, não só do 
aluno da rede municipal, 
mas de toda a comunidade 
de São Gonçalo, o Centro 
Interescolar Ulysses Gui-
marães (CIUG), no Porto da 
Madama, oferece cursos de 
inglês, espanhol e informáti-
ca, sendo a única instituição 
municipal de ensino suple-
mentar do Brasil a preparar 
os alunos para o mercado de 
trabalho de forma completa-
mente gratuita. 

Desde 2002 neste local, o 
CIUG possui nove salas de 
idiomas e sete salas de in-
formática, todas equipadas, 
e funciona nos três turnos 
com 1604 alunos matricu-
lados. Além dos cursos de 
idiomas regulares, a unidade 
também oferece o curso de 
inglês preparatório para o 

exame First Certificate in 
English (FCE), da Universi-
dade de Cambridge, e já teve 

inúmeros alunos aprovados.
“O CIUG vem, há mais 

de 20 anos, contribuindo 

Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

A unidade também oferece o curso de inglês para o exame de Cambridge

O Partage Shopping 
São Gonçalo promove, 
neste domingo, dia 15, a 
Feira de Adoção de Cães 
e Gatos, em parceria com 
a ONG Leve um Anjo para 
Casa. Como forma de 
demonstrar todo carinho 
e cuidado com os pets, o 
shopping volta a realizar 
feiras de adoção de ani-
mais. O evento será das 
11h às 16h e é voltado es-
pecialmente para dar um 
lar aos animais que foram 
resgatados das ruas, ví-
timas de maus tratos. A 
feira será no jardim do 
shopping, no primeiro 
piso.

“Para nós, do Parta-
ge, é um prazer sediar 
essa feira de pets, por 
entendermos a impor-

tância da adoção para 
esses animais, que estão, 
muitas vezes, em situa-
ção de vulnerabilidade e 
precisam de um lar com 
amor e carinho” conta a 
coordenadora de marke-
ting do Partage Shopping, 
Luciana Monteiro.

Cerca de 200 pets es-
tarão disponíveis para 
adoção, como cães e ga-
tos, filhotes e adultos. 
Para adotar um amigo de 
quatro patas é preciso ter 
mais de 18 anos com do-
cumento oficial de identi-
ficação e comprovante de 
residência. Para garantir a 
companhia do novo ami-
guinho é preciso chegar 
cedo. A disponibilidade é 
sujeita a ordem de chega-
da e aprovação.

Feira para adoção de animais

CIUG é referência de ensino 
na cidade de São Gonçalo
Unidade oferece cursos de idiomas e de informática totalmente gratuitos

com o município, prepa-
rando os alunos, dando um 
complemento para a edu-
cação. É um compromisso 
muito grande, porque é um 
ambiente diferenciado, que 
precisa ser pensado e re-
pensado, sendo totalmente 
diferente das escolas. O que 
a gente busca hoje com o 
CIUG é um reconhecimento 
desse projeto tão grandioso 
em São Gonçalo, junto à po-
pulação”, afirmou a diretora 
Sintia Alvarenga.

“Ter  uma instituição 
de referência como esta  
em São Gonçalo é muito 
importante para a popula-
ção e logo faremos a inau-
guração de outras unidades 
para contemplar todo o 
município”, disse o secretá-
rio de Educação, Maurício  
Nascimento.
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Transformar prédios antigos em residências no 
centro das cidades vai contar com regras flexíveis

Richard Sonsol*

Tendência em muitos países, o 
interesse em restaurar prédios 
antigos, localizados na área cen-

tral das cidades, e transformá-los 
em moradias ou locais mistos, 
vem ganhando cada vez mais 
força no Brasil. Diante do déficit 
habitacional e de tantas edifica-
ções abandonadas, sem função 
social, o Ministério da Economia 
prepara uma Medida Provisória 
(MP), determinando às prefeitu-
ras a criação de capítulos espe-
cíficos nos códigos de obras das 
cidades com menos exigências 
em reformas de prédios longevos.

O objetivo é a modernização 
dos centros das cidades, tornan-
do-os funcionais, com o aumento 
de moradias acessíveis às famí-
lias em locais mais próximos aos 
empregos, comércio, serviços e 
com transporte facilitado - quan-
do não for possível resolver tudo 
a pé ou de bicicleta, que são as 
opções mais desejáveis.

É preciso pensar em cidades 

ambientalmente sustentáveis, 
porque quanto mais pessoas se 
deslocam para o trabalho, 
mais poluição é gerada, 
além do nó no trânsito e a 
perda de qualida-
de de vida daque-
les que precisam 
percorrer longos 
trajetos conges-
tionados, perden-
do horas de lazer 
e convívio com as 
famílias. 

Não existem 
códigos de obras especí-
ficos para prédios mais 
antigos no país e as normas 
existentes, por não serem 
particularizadas, tornam 
essas obras muito caras, dificul-
tando a democratização de es-
paços privilegiados pela infraes-
trutura existente, o que agrava a 

segregação urbana. 

Em muitos planos di-
retores há restrições para 
construção de moradia nas 

regiões com melhor 
infraestrutura, em-
purrando as pessoas 
para locais mais dis-
tantes do centro. Para 
corrigir esse impasse, 
a MP também vai 
propor gatilhos de 
revisão nos planos 
quando os preços 
dos imóveis subirem 

muito em razão da pou-
ca oferta, flexibilizando a 
construção de novas uni-
dades residenciais nessas 
áreas, decididas sob regras 

objetivas.

O planejamento urbano no 
Brasil é um desafio e são bem-

-vindas  iniciativas como esta, 
que sinalizam mudanças para 
melhorar a qualidade de vida de 
todas as camadas da população.

Ao procurar um imóvel em 
Niterói, procure um associado 
da ADEMI-Niterói para receber 
a atenção necessária na realiza-
ção da compra. Um dos princi-
pais investimentos na vida das 
famílias deve ser orientado por 
profissionais experientes em um 
ambiente de confiança e segu-
rança desde a busca pelo imóvel 
pretendido até a assinatura final 
da compra.

O objetivo é a 
modernização 

dos centros 
das cidades, 
tornando-os 
funcionais

OPINIÃO

*Richard Sonsol

Presidente da ADEMI-Niterói

Divulgação

Resultado é 2,1% menor que o registrado em março, mas 13,8% superior ao mesmo período de 2021

Motocicletas: vendas sobem 14% 
O Brasil vendeu 94.654 uni-
dades de motocicletas no-
vas no varejo, em abril. O 
resultado é 2,1% menor do 
que o registrado em março, 
mas 13,8% superior ao total 
comercializado em abril do 
ano passado. No acumulado 
do ano, as vendas totaliza-
ram 382.380 unidades, 27,4% 
a mais do que no mesmo pe-
ríodo de 2021. Os dados, di-
vulgados são da Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Simi-
lares (Abraciclo).

“[O aumento das ven-
das] é um movimento que 
começou com a pandemia. 
Muitas pessoas optaram 
pela motocicleta para fugir 
da aglomeração do transpor-

te público e para utilizá-la 
como instrumento de traba-
lho, atuando nos serviços de 
entrega. Mais recentemente, 
há aquelas que escolheram 
o modal para driblar a alta 
constante nos preços dos 
combustíveis”, destacou 
o presidente da Abraciclo, 
Marcos Fermanian.

A produção da indústria 
de motocicletas fechou o 
mês de abril com 112.678 
motocicletas fabricadas, o 
que representa uma retra-
ção de 7,8% em relação ao 
mesmo mês de 2021. Em 
comparação a março, houve  
queda de 17,4%. No acumu-
lado do primeiro quadri-
mestre, a produção foi de 
439.817 unidades, volume 
22,3% superior ao registrado 

no mesmo período do ano 
passado.

Exportações - O volume 
de motocicletas exportado 
em abril foi praticamente 
o mesmo do registrado em 
março: os embarques so-
maram 3.946 motocicletas, 
duas unidades a mais do que 
o mês anterior. Em relação a 
abril de 2021, quando foram 
enviadas 4.276 motocicletas 
para o mercado externo, o 
segmento registrou queda 
de 7,7%.

Nos quatro primeiros 
meses de 2022, as expor-
tações totalizaram 14.533 
 unidades, o que corres-
ponde a uma retração de 
16,7% na comparação com 
o mesmo período do ano 
passado.

Arquivo/Agência Brasil

Os dados, divulgados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores e Similares

Itaboraí: sede passa 
por conservação
 Um dos principais marcos 
históricos do município, o 
Palacete Visconde de Itabo-
raí, sede do Executivo Mu-
nicipal, no Centro, passa por 
um processo de conservação 
na sua fachada e no entor-
no do prédio após 26 anos. 
Iniciativa do Departamento 
de Patrimônio Histórico e 
Memória da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, a manu-
tenção está sendo realizada 
por equipes da Secretaria 
Municipal de Serviços Públi-
cos (SEMSERP).

Erguido em 1834 e tom-
bado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) em 1964, 
a atual sede da Prefeitura 
de Itaboraí servia de hos-
pedagem para a Família 
Real durante as visitas ao 
município. Autorizada pelo 
Iphan, a reforma da fachada 
do Palacete conta com ser-
viço de pintura nas portas e 
janelas com a utilização da 
tinta PVA, que possui maior 
durabilidade.

Nas portas, as equipes 
estão utilizando um esmal-

te fosco à base de água. 
A última revitalização da 
fachada da Prefeitura havia 
sido realizada em 1996. Além 
disso, estão sendo realizados 
serviços de manutenção das 
sancas, a pintura de grades e 
reposição de telhas e vidros 
que foram deteriorados com 
o passar dos anos.

Segundo a diretora do De-
partamento de Patrimônio 
Histórico e Memória, Tamila 
Quim, é necessária a con-
servação rotineira de todos 
os prédios e monumentos 
históricos do município com 
o objetivo de evitar possíveis 
acidentes.

“Durante os últimos anos, 
alguns prédios históricos 
acabaram sendo abandona-
dos e isso passa pela própria 
fachada desses locais. Hoje 
a Secretaria Municipal de 
Cultura conta com um de-
partamento especializado 
nesse sentido e busca utilizar 
essa conservação com fim 
educacional também. Serve 
também para mostrar para 
os moradores da nossa ci-
dade a importância histórica 
desses locais. E estão sendo 
planejadas outras revitaliza-
ções no nosso município”, 
disse Tamila.

A prefeitura de Tanguá con-
cluiu nesta quinta-feira 
(11) a instalação do totem 
inteligente de vigilância 
no Centro da cidade. O 
equipamento tem cerca de 
7 metros de altura e conta 
com 9 câmeras, entre as 
quais, 4 com vídeo monito-
ramento 360º. Além disso, 
possui microfone omnidi-
recional capaz de captar 
sons de uma distância de 
até 6 metros e um botão de 
emergência com sinalização 
tátil em Braille, iluminado 
com lâmpadas led.

Em situações emergen-
ciais, a prefeitura também 
poderá se valer de um sis-
tema de sonorização e de 
duas sirenes eletrônicas de 
alta potência acopladas ao 
dispositivo.

Segundo o prefeito de 
Tanguá, Rodrigo Medeiros, 
o equipamento se soma às 
outras dezenas de câmeras 
que foram instaladas e posi-
cionadas em pontos estraté-
gicos da cidade, criando um 
cinturão de segurança.  

“Em caso de necessidade 
extrema, o cidadão poderá 
utilizar-se de uma espécie 
de telefone, através do qual 
poderá falar com o Centro 
Integrado de Comando e 
Controle para relatar algo 

que eventualmente tenha 
visto e que demande a in-
tervenção das forças de se-
gurança. Também contrata-
mos, com recursos próprios, 
mais policiais militares para 
atuarem em suas folgas na 
cidade, através do PROEIS 

- Programa Estadual de 
Integração na Segurança. 
A prefeitura está fazendo 
a sua parte, muito diferen-
te do que se viu nos anos  
anteriores”, concluiu Ro-
drigo.

A instalação do cinturão 

Equipamento possui microfone omnidirecional capaz de captar sons de uma distância de até 6 metros

Divulgação/Prefeitura de Tanguá

Palacete 
Visconde de 
Itaboraí 
passa por 
manutenção 
após 26 anos

Erguido em 
1834, o prédio 
foi tombado pelo 
Iphan em 1964

Tanguá tem posto inteligente 
de vigilância no Centro
O equipamento tem cerca de 7 metros de altura e conta com 9 câmeras

de segurança, que envolve o 
Estado e o Município, forta-
lece o contato com as forças 
da União, através da Polícia 
Rodoviária Federal, que pas-
sa a ser avisada com maior 
efetividade, caso seja neces-
sária a sua intervenção.
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Praticar atividade física 
é importante para todos
Inúmeros estudos já compro-
varam que exercícios regulares 
são capazes de melhorar a nos-
sa qualidade de vida e prevenir 
as principais consequências do 
sedentarismo, como indispo-
sição, insônia, ganho de peso, 
dores articulares e estresse, 
além de doenças como in-
farto, hipertensão, diabetes e 
depressão.

A inatividade física, em 
contrapartida, já é considerada 
uma pandemia, responsável 
por mais de 5 milhões de mor-
tes por ano ao redor do mun-
do. Somada à pandemia da 
Covid-19 iniciada em 2020, ela 
foi responsável por caracterizar 
um estado de sindemia global, 
o que provocou o aumento de 
comorbidades como obesi-
dade, doenças respiratórias, 
reumatológicas e vários tipos 
de câncer.

Segundo o Dr. Alexandre 
Giffoni, médico nutrólogo do 
Hospital Igesp, é fato que os 
exercícios físicos podem até 
mesmo aumentar a nossa ex-
pectativa de vida e que devem 
ser colocados em prática em 
todas as idades, desde a infân-
cia até a velhice. 

“Quanto antes forem incen-
tivados, mais chances têm de 
se tornar um hábito. É muito 
comum, por exemplo, uma 
criança que participa de espor-
tes ou brincadeiras mais físicas 
se tornar um adulto ativo”, 
explica o médico.

Mesmo os bebês, que ain-
da não se deslocam, podem 
praticar exercícios. Segundo 
Alexandre, a eles, é recomen-

dado que permaneçam por 
pelo menos 30 minutos ao dia 
na posição prona (rosto e peito 
para baixo) enquanto estive-
rem acordados. 

“Aqueles com menos de 
1 ano, por exemplo, devem 
se manter fisicamente ativos 
várias vezes ao dia. E isso pode 
ser feito de diversas maneiras, 
principalmente por meio de 
brincadeiras e jogos interati-
vos, o que ajuda no desenvol-
vimento da capacidade motora 
e da cognitiva”, explica.

Para os pequenos de 3 e 
4 anos de idade, o médico 
complementa que o ideal é 
que tenham ao menos 3 horas 
de atividades físicas, desde as 
moderadas até as vigorosas, 
distribuídas ao longo do dia. 

“E os pais não precisam se 
preocupar, pois quanto mais 
o corpo da criança estiver em 
movimento, melhor é. Uma 
dica é investir em brincadeiras 
prazerosas e lúdicas, como os 
tradicionais pega-pega, jogar 
bola, soltar pipa, andar de bi-
cicleta, pular corda, dançar e 
nadar”, explica.

Já as crianças mais velhas 
e os adolescentes devem reali-
zar atividades aeróbicas, que, 
em pelo menos três vezes por 
semana, precisam estar asso-
ciadas a exercícios de força. 
Outro ponto importante dessa 
prática segundo o especialis-
ta é que nessa faixa etária, a 
atividade física irá ajudar no 
processo de socialização, for-
talecendo os vínculos afetivos 
e estimulando o sentimento de 
pertencimento.

Especialista comenta sobre 
varizes e seus tratamentos

Dores nas pernas, queimação 
e cansaço excessivo nos pés e 
tornozelos podem ser indica-
dores de que existem as temidas 
varizes no corpo. Engana-se 
quem considera que tratar va-
rizes é apenas por uma razão 
estética, pelo contrário, é uma 
questão de qualidade de vida. 
As varizes nada mais são do 
que veias dilatadas que, devido 
a perda de elasticidade e do fun-
cionamento das válvulas, que 
controlam o fluxo sanguíneo, 
permaneceram com o sangue  
acumulado em apenas um 
local. 

O corpo humano possui, 
por toda a sua extensão, vasos 
que irrigam seus órgãos, células 
e garantem o seu funciona-
mento. Isso ocorre através do 
sangue, que é bombeado pelo 
coração e precisa retornar a ele 
através do mecanismo chama-
do de circulação. O processo 
de chegada até as pernas e pés 
é fácil e feito com o auxílio da 
própria gravidade, entretanto, 
o retorno ao coração demanda 
mais esforço e é justamente 
nesse processo que ocorrem 
os acúmulos, as válvulas que 
evitam que o sangue “caia” 
novamente para os pés se des-
gastam e uma porção agrupada 
acaba gerando uma dilatação 
incomum na área provocando 
a formação das varizes.

Segundo estudos realizados 

pela Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular (SBACV), cerca de 38% 
dos adultos convivem com 
elas, sendo mais expressiva no 
público feminino, em que 45% 
possuem essa condição. Fatores 
como idade, sexo, prática de ati-
vidade física, histórico familiar, 
tabagismo, gravidez, obesidade 
e reposições hormonais in-
fluenciam no aparecimento do 
quadro e podem fazê-lo evoluir 
de maneira mais acentuada. 

Com a disseminação da 
quantidade de casos devido 
ao estilo de vida menos ati-
vo adotado durante o isola-
mento social, tem se tornado 
cada vez mais comum pessoas 

com varizes e, paralelo a isso, 
o surgimento de cremes, gel e 
pomadas milagrosas capazes 
de curar tal diagnóstico. Entre-
tanto, vale ressaltar que essa 
não é a maneira indicada pelos 
especialistas, como afirma o 
Dr. Almar Bastos, presidente da 
SBACV-RJ. “Em casos severos, 
podemos observar constantes 
dores e desconfortos que atra-
palham na execução de ativi-
dades cotidianas provocando, 
até mesmo, queda no nível 
de energia. O surgimento de 
feridas,  chamadas de úlceras, 
também aparecem devido a 
falta de oxigenação adequada 
na área, provocando uma má 
irrigação da pele tornando-a 

mais frágil”, ressalta Bastos. 
O acúmulo do sangue tam-

bém acarreta em problemas, 
uma coloração avermelhada 
provocada pela liberação de 
um pigmento rico em ferro na 
região, normalmente aparece 
nos tornozelos e parte infe-
rior da canela. Em casos mais 
graves a insuficiência venosa, 
a incapacidade de bombea-
mento do sangue,  observa-se 
a doença venosa crônica. Em 
todas essas situações, somente 
o acompanhamento com um 
angiologista poderá diagnos-
ticar e indicar o tratamento 
eficaz e individualizado capaz 
de auxiliar. 

O presidente da SBACV-RJ 
salienta que o melhor trata-
mento sempre é a prevenção. 
Pequenos cuidados no dia a dia 
podem ser o fator diferencial 
para um diagnóstico positivo 
no futuro. Recomenda-se evi-
tar ficar muito tempo em uma 
mesma posição, seja sentado ou 
em pé, praticar atividade física 
regularmente para estimular 
que o sangue seja bombeado 
com mais força, após um dia 
exaustivo colocar as pernas 
um pouco mais elevadas para 
auxiliar na circulação e em 
mulheres, evitar a utilização de 
sapatos com salto alto todos os 
dias e avaliar, junto ao seu gine-
cologista, a utilização de pílulas 
anticoncepcionais.

Almar Bastos, presidente da SBACV-RJ, alerta sobre procedimentos paliativos

Glaucoma: cuidados na prevenção e tratamento!
Por Dr. Miguel Angelo Padilha, a convite da professora Selma Sabrá, especial para O Fluminense

A data de 26 de maio foi ins-
tituída como Dia Nacional 
de Combate ao Glaucoma 
por lei federal de número 
10.456 e assinada em 13 de 
maio de 2002, para lembrar 
a população da importância 
de se checar periòdicamente 
a pressão intra-ocular (PIO), 
que quando aumentada pode 
produzir uma doença visual 
grave conhecida como glau-
coma. 

De acordo com a OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde) 
o glaucoma é a segunda causa 
de cegueira irreversível no 
mundo, acometendo cerca de 
4% da população acima dos 
40 anos de idade. De evolução 
sorrateira, não costuma dar 
sinais de sua presença, salvo 
em raras situações onde seus 
portadores podem se queixar 
de discreta cefaléia, levando a 
se pensar em enxaqueca, ou 
percepção de halos coloridos 
em torno de luzes. É mais co-
mum entre os afrodescenden-
tes, portadores de alta miopia, 
diabéticos, nas famílias onde 
há história de glaucoma entre 
seus membros. A natureza he-
reditária da doença impõe um 
check-up ocular já na adoles-
cência ou, eventualmente, 
até antes. Em casos de recém 
natos com lacrimejamento 
constante e olhos grandes 
(buftalmia) pode significar 
glaucoma congênito.

Sob o rótulo de glaucoma 
existem basicamente dois 
quadros clássicos: o glaucoma 
crônico simples ou de ângulo 
aberto, que é o mais comum, 
e o glaucoma de ângulo es-
treito ou fechado. O primeiro 
quadro é representado por 
uma doença que pode evoluir 
durante anos e só o exame da 
PIO vai permitir sua detecção. 
O segundo é conseqüência 
de um estreitamento de uma 
região anatômica ocular que, 

em condições especiais como 
estresse, emoção muito forte, 
uso tópico ou sistêmico de 
atropina, ou simplesmente 
pelo fato de seus portadores 
ficarem em ambientes de 
absoluta escuridão, bloqueia 
totalmente a saída do humor 
aquoso, líquido especial que 
nutre diversos elementos 
anatômicos intra-oculares. Se 
isto vier a ocorrer a PIO, que 
normalmente varia entre 10 
a 20 milímetros de mercúrio 
(mmHg), poderá chegar rapi-
damente a 40 mmHg ou mais. 
Na crise de glaucoma agudo 
o olho fica muito vermelho, 
dor intensa, visão embaçada, 
com o paciente apresentando 
enjôos e vômitos que podem 
confundir o diagnóstico com 
crise de vesícula ou de rins. 
O atendimento tem que ser 
feito em caráter de máxima 
urgência, buscando impedir 
que o nervo óptico seja irre-
mediavelmente lesado.

Já no glaucoma crônico, se 
a doença não for detectada a 
tempo, o paciente perderá 
campo visual gradativamente 
começando pela periferia e 
finalmente o próprio campo 
central, acompanhado de al-
terações na cabeça do nervo 
óptico. Alguns pacientes só 
se dão conta de que algo está 
errado com sua visão numa 
fase adiantada da doença, 
quando começam a esbarrar 
em pessoas ou objetos ao seu 
lado ou, ao manejarem um 
veículo, não percebem a pre-
sença de obstáculos laterais.

Existem outras formas 
de glaucoma, como o con-
gênito; o de origem medi-
camentosa, principalmente 
com o uso prolongado de 
colírios ou spray nasal a base 
de corticóide; os decorrentes 
de processos inflamatórios 
intra-oculares, traumas ocu-
lares, tromboses retinianas, 

pós cirurgias de catarata, cada 
uma exigindo uma conduta 
apropriada.

No controle da doença, 
é fundamental o exame de 
fundo de olho, com máxima 
atenção para as condições 
da cabeça do nervo óptico e a 
realização de campos visuais 
com certa periodicidade. 
A tonometria de Goldman 
(aparelho que mede a  PIO) 
tem sido o padrão-ouro para 
o controle do glaucoma mas 
em certas situações não é o 
suficiente. Associado a tono-
metria, o especialista tem que 
conhecer a espessura da cór-
nea; fazer a curva tensional 
diária, prova de sobrecarga 
hídrica, avaliação da cama-
da de fibras nervosas, fotos 

esteroscópicas. Pacientes já 
submetidos à cirurgia a laser 
de miopia devem estar aten-
tos à sua pressão intraocular 
e conhecerem a espessura da 
córnea para correlacioná-la 
com a pressão obtida pelo 
tonômetro.

Como a elevação da PIO 
é conseqüência de um au-
mento exagerado do humor 
aquoso, o tratamento consiste 
no uso de colírios que possam 
reduzir a sua produção ou 
aumentar o seu escoamento. 
Hoje se dispõe de uma infi-
nidade de drogas para ajudar 
neste permanente controle e 
que, na maioria das vezes, se-
rão usadas por toda a vida do 
paciente. Vários destes medi-
camentos podem apresentar 

efeitos colaterais de várias 
magnitudes, e o oftalmologis-
ta tem que conhecer o estado 
geral de seus pacientes e re-
ceber deles todas as informa-
ções necessárias para rastrear 
possíveis efeitos adversos, 
eventualmente alguns graves. 
Citando apenas um exemplo 
vale alertar que colírios con-
tendo betabloqueadores não 
devem ser administrados em 
pacientes portadores de asma 
brônquica, doença pulmonar 
obstrutiva, pacientes com 
tendência a hipoglicemia 
espontânea, afecções car-
díacas graves, pois além de 
poderem produzir severa 
bradicardia, podem levar a 
uma indicação equivocada 
de implante de marcapasso. 
Bastará suspender o uso deste 

medicamento e o ritmo de 
batimentos cardíacos deverá 
voltar ao normal.  

Quando a terapia clínica 
não surtir o efeito desejado, 
será necessária uma cirurgia 
a laser, com a qual se busca 
aumentar o diâmetro da ma-
lha trabecular; ou implante 
de stents ou uma trabecu-
lectomia, quase sempre com 
o uso de antimetabolitos, 
objetivando criar um meca-
nismo de drenagem ocular 
diretamente para o sistema 
vascular. Em casos mais re-
beldes, implantes de válvulas 
ou até procedimentos ciclo-
destrutivos serão as opções a 
serem analisadas. 

Infelizmente esta doença 
ainda não tem cura definitiva. 
Todos os recursos devem ser 
disponibilizados para seus 
portadores poderem contro-
lar a doença e impedir sua 
progressão. Quando a doença 
responde bem aos recursos 
empregados, é possível o 
paciente desfrutar de uma 
vida normal, mas sem nunca 
esquecer de usar os medica-
mentos prescritos.

O oftalmologista, como 
guardião de um dos senti-
dos mais preciosos do ser 
humano, reúne hoje um ex-
celente arsenal para rastrear 
a presença desta doença de 
forma bem precoce e tratá-la, 
alertando os pacientes para a 
importância da fidelidade ao 
tratamento.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) o glaucoma é a 2ª causa de cegueira irreversível no mundo

Divulgação

Almar Bastos é presidente da SBACV-RJ e adverte sobre alguns perigos

* Dr. Miguel Ângelo Padilha
Membro Honorário da Academia 
de Medicina do Rio de Janeiro
Membro Titular da Sociedade 
Brasileira de Glaucoma
Ex Presidente da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia
Diretor da Seção de Oftalmologia 
do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões (Rio de Janeiro)
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Eleita em 2020, a jovem aguarda por novo concurso para passar a faixa

Natasha Bellas é hoje 
a ‘eterna’ Miss Niterói 

A princípio sim! Até o mo-
mento não houve nenhum 
posicionamento de coorde-
nadores e/ou produtores, 
para um novo concurso. Tudo 
havia sido dificultado com a 
pandemia, porém após a me-
lhoria, não foi divulgado ain-
da nenhuma troca de faixa. 

Porém a atual Miss, se diz 
preocupada e triste com o 
rumo do concurso: 

“É um sentimento de tris-
teza e aperto no coração, 
por saber que é o sonho de 
várias mulheres e meninas 
com grandes potenciais para 
esse título. Mas acredito que 

Niterói merece sim, ter a volta 
dos concursos de beleza. E 
que sejam bem divulgados, 
supervisionados, televisiona-
dos, como eram antigamente 
e que volte o glamour e a 
credibilidade dos concursos, 
para que assim, o mundo 
possa ver a beleza das mulhe-
res niteroienses novamente.”

Perguntada sobre como se 
sente sendo, por hora, a últi-
ma Miss, Natasha responde:

“Me sinto honrada por 
estar representando a cidade 
que tanto amo, um berço de 
grandes artistas. E pretendo 
continuar representando 

com profissionalismo, dedi-
cação e alegria, até que haja 
uma próxima eleita. Quem é 
de Niterói e ama Niterói, sabe 
o quanto é importante fazer 
parte da história da nossa 
cidade.”

Até o momento, Natasha 
Bellas é a Miss que perma-
neceu mais tempo no cargo 
de Miss Niterói. Ela foi eleita 
pela primeira vez em 2018 
e novamente em 2020, tor-
nando ela, Miss por 3 anos 
consecutivos, contando com 
2022, até que haja nova eleita, 
Natasha segue com a Coroa 
de Miss da Niterói.

Divulgação

Há três anos no posto, Natasha Bellas espera que a tradição se mantenha na Cidade Sorriso

Viajantes do tempo vão 
invadir Casa de Cultura

Trata-se da exposição Voia-
ganto, do artista Elpidio Bar-
reto Lisboa, o Maradona, 
que explica a intenção dos 
viajantes do Tempo: eles re-
tornam do futuro com uma 
mensagem pós-apocalíptica 
de como seria um mundo 
devastado onde tem no reuso 
de materiais descartados a 
solução para a reconstrução 
do planeta.

A exposição Voiaganto, 
é composta por esculturas 
usando técnicas de assembla-
gem, pintura e esculturas no 
estilo “Steampunk”, sempre 
voltada para a arte susten-
tável.

Elpidio Maradona convive 
com arte e cultura desde sem-
pre. Começou como assistente 
em barracões de Escolas de 
Samba e produzindo peças 
de decoração para clubes e 
avenidas. Foi carnavalesco 
em várias Escolas de Samba 
do interior do Estado e Região 
dos Lagos, posteriormente 
passando a se dedicar ex-

clusivamente a cenários e 
figurinos para teatro, cinema 
e televisão.

Na Rede Globo, Elpidio 
participou de várias séries e 
novelas, destacando-se prin-
cipalmente no programa hu-
morístico “Casseta e Planeta 
Urgente”, onde por vários anos 
foi o responsável por adereços 
para figurino e cenários onde 
produzia os famosos produtos 
das “Organizações Tabajaras”.

Sua arte é reconhecida 
por artistas de grande rele-
vância na cultura do país e 
muitas de suas peças cruza-
ram fronteiras e hoje estão 
espalhadas por vários países. 
Seu trabalho teve sempre o 
reaproveitamento de mate-
riais descartados, como uma 
espécie de assinatura de suas 
obras, que, segundo ele, têm 
como objetivo transformar 
materiais rejeitados em ob-
jetos de desejo, acreditando 
que assim, de alguma forma 
está punindo o consumismo 
exagerado.

IMS restaura 
e amplia 
centro 
cultural
Instituto Moreira Salles rea-
lizará uma reforma de sua 
sede no Rio de Janeiro para 
melhor receber seus visitan-
tes em exposições e eventos 
futuros. Depois de mais de 
20 anos aberto ao público, 
é uma obra que se faz ne-
cessária. A casa no bairro da 
Gávea passará por um res-
tauro, e as reservas técnicas 
dos acervos serão ampliadas. 
Durante o tempo necessário 
para essas obras, o centro 
cultural permanecerá fecha-
do. Os trabalhos começarão 
em abril de 2023 e devem se  
estender por cerca de quatro 
anos.

Projetada pelo arquiteto 
Olavo Redig de Campos em 
1948 e inaugurada em 1951 
como residência da família 
Moreira Salles, a casa que é 
sede do IMS Rio está situada 
no alto da Gávea, em um 
terreno de aproximadamente 
10 mil metros quadrados, em 
meio à mata da floresta da 
Tijuca. Em 1999, passou por 
adaptações para se transfor-
mar em centro cultural. Tan-
to a casa como seus jardins, 
projetados pelo paisagista 
Burle Marx, são tombados 
pelo Patrimônio Histórico 
Municipal do Rio de Janeiro. 
O projeto de restauração da 
casa passará pela aprovação 
dos órgãos competentes e 
seguirá todas as normas que 
regem a preservação de pa-
trimônio histórico.

Nas edificações que abri-
gam reservas técnicas de 
acervos, está prevista uma 
ampliação, além da adequa-
ção tecnológica e de acessi-
bilidade.

Divulgação

A exposição Voiaganto, é voltada para a arte sustentável
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Bota tenta 
subir mais 
um degrau 
no Brasileiro

E m b a l a d o 
pelo triunfo 
de 1 a 0 sobre 
o Flamengo, 
o Botafogo 
tenta subir 

na tabela de classificação 
do Campeonato Brasileiro. 
Para isso precisa derrotar o 
Fortaleza neste domingo, 
às 18 horas, no estádio 
Nilton Santos, pela sexta 
rodada. O Glorioso soma 
oito pontos e ganhando vai 
encostar de vez no topo da 
tabela de classificação.

Os dois times tiveram 
vitórias tranquilas no meio 
de semana pela Copa do 
Brasil. O Fortaleza fez 1 a 
0 no Vitória na Bahia. Já 
tinha vencido por 3 a 0 em 
casa. Já o Botafogo repetiu 
no Rio os mesmos 3 a 0 
aplicados no Ceilândia no 
Distrito Federal.

Luís Castro, treinador 
do Botafogo, admite que o 
desgaste é uma preocupa-
ção para este jogo.

“Nas semanas de jogos 
quarta e domingo fizemos 
bem. Mas agora jogamos 
na quinta e isso gera um 
desconforto. Principal-
mente porque ainda não 
tem tudo consolidado na 
equipe. Mas estamos cres-
cendo e acredito que ire-
mos bem”, disse Castro.

O treinador do Botafogo 
só vai revelar o time mi-
nutos antes do confronto. 
Mas deve promover o re-
torno de parte dos titulares 
preservados contra o Cei-
lândia, incluindo o volante 
Luís Oyama, que não pode 
jogar a Copa do Brasil por 
ter defendido o Mirassol.

São Januário lotado será uma das armas do time no duelo deste domingo

Vasco aposta na torcida 
contra o líder Bahia

O Vasco está de-
morando a en-
grenar na Série 
B, mas neste do-
mingo tem pela 
frente um duelo 
decisivo para a 

sequência do primeiro turno. 
O Cruzmaltino receberá o líder 
Bahia, em São Januário, a partir 
das 16 horas.

O Tricolor faz a melhor 
campanha entre as 20 equipes 
nas primeiras seis rodadas. 
A equipe treinada por Guto 
Ferreira tem 72,2% de apro-
veitamento, além de possuir o 
melhor ataque, com nove gols, 
e a defesa menos vazada.

A campanha dos baianos 
contrasta com a do Vasco, que, 
embora ainda sem conhecer 
derrotas, só venceu duas ve-

zes. Mas os sinais de reação 
apareceram nas últimas roda-
das, com duas vitórias em três 
jogos. O duelo contra o Bahia 
diante da sua torcida pode, 
portanto, ser um divisor de 
águas e marcar uma arrancada 
para a equipe.

Um triunfo em casa pode 
ainda deixar o Cruzmaltino 
dentro do G-4 pela primeira 
vez desde o início da competi-

ção. A torcida promete fazer a 
sua parte e esgotou os ingres-
sos disponíveis.

Em relação ao time que vai 
a campo, o técnico Zé Ricardo 
pode fazer mudanças: o vo-
lante Juninho deve retornar 
na vaga de Andrey Santos e 
Figueiredo entrar no lugar de 
Getúlio, no ataque. O meia 
Carlos Palacios, com dores no 
joelho, é dúvida, e Bruno Na-
zário cumprirá suspensão por 
cartão vermelho.

No Bahia, Guto não deve 
contar com o zagueiro Luiz 
Otávio, que apresenta des-
conforto no adutor da coxa 
esquerda. Didi entra em seu 
lugar. Além disso, Rildo, que 
não pode atuar no meio de 
semana na Copa do Brasil, 
retornará ao time.

Daniel Ramalho / Vasco

Técnico Zé Ricardo trabalhou forte o elenco do Vasco durante a semana para o difícil confronto contra o Bahia

Expectativa 
no clube é que 
confronto seja 
um divisor 
de águas na 
competição

Rodrigo Caio exalta 
técnico Paulo Sousa

Volante André prevê 
evolução do Tricolor

O Flamengo tem 
convivido com 
as lesões prin-
cipalmente no 
setor defensivo. 
No entanto, o 

técnico Paulo Sousa ganhou 
um reforço na semana passa-
da. O zagueiro Rodrigo Caio 
estreou na temporada após 
cinco meses se recuperando de 
uma cirurgia no joelho.

Em seu retorno, o jogador 
rasgou elogios ao técnico e re-
velou que Paulo Sousa o visitou 
no hospital sem nem mesmo 
conhecê-lo.

“Quando soube que o Mis-
ter ia até o hospital para me dar 
um abraço, eu nem o conhecia 
e ele nem me conhecia, tinha 
acabado de chegar. Foi lá me 

O Fluminen-
s e  v e m  e m 
s e q u ê n c i a 
positiva após 
a chegada do 
técnico Fer-

nando Diniz. No entanto, o 
comandante tem sofrido com 
a falta de tempo para trabalhar 
com o elenco. Por conta disso, 
o volante André afirmou que 
o Tricolor ainda tem muito a 
evoluir na temporada sob o 
comando de Diniz.

“Ele chegou em meio a um 
monte de jogos importantes. 
Não deu tempo de treinar, 
mas conseguimos nos impor 
pelo espírito de equipe, que 
tem prevalecido bastante. 
Com o passar do tempo, a ideia 
de jogo vai se encaixando, é 

dar um abraço e me falar uma 
palavra: ‘Força’. Para mim, isso 
teve um significado imenso. 
Primeiro de você olhar para 
aquela situação e falar: ‘Ele se 
importa comigo. Ele está indo 
me dar uma palavra de apoio 
e conta comigo’. E aí dá um 
ou dois dias, ele me liga: ‘E aí, 
Rodrigo, como você está? Fica 
firme, saiba que tudo vai dar 
certo, que Deus está ao seu 
lado e que a gente está aqui na 
torcida’”, revelou Rodrigo Caio.

“Isso, para mim, é uma ati-
tude de um ser humano com 
coração muito bom. Quando 
a pessoa está num momento 
desse, ela está derrubada e 
precisa de uma mão. E ele me 
deu a mão nesse momento”, 
afirmou.

um treinador que dispensa 
comentários. Com nosso es-
pírito de equipe, nossa força 
de vontade, mais as ideias dele, 
temos tudo para fazermos uma 
grande temporada”, disse.

O próprio treinador pa-
rabenizou os jogadores pelo 
desempenho nas últimas par-
tidas.

“Dou os parabéns imen-
samente aos jogadores, que 
têm contribuído muito para 
que a adaptação seja rápida, 
e está sendo rápida. O resgate 
principal é uma coisa que o 
time já tinha e demonstrou no 
Carioca, contra o Flamengo, 
que é o espírito muito forte de 
competitividade. Ao resgatar 
isso, as outros coisas vão fi-
cando mais fácies”, encerrou.


