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Niterói oferece 600 vagas 
para 20 oficinas culturais

Opções para todas as idades incluem aulas de percussão, hip-hop, capoeira, teatro e fotografia, entre outras

TUDO GRÁTIS

Bruno Eduardo Alves/Divulgação

Passa a acontecer semanalmente 
no Parque Palmir Silva (Horto do 
Barreto), na Zona Norte de Nite-
rói, a nova feira do Circuito Arari-
boia. A estreia é neste sábado. No 
novo espaço, produtores da eco-
nomia solidária podem comer-
cializar seus produtos. Além do 
Barreto, a feiras do Circuito Ara-
riboia são montadas também em 
Icaraí, Centro, Ingá e Itaipu. A fei-
ra do Horto do Barreto vai aconte-
cer todos os sábados, sempre das 
7h às 15h. A ideia da Prefeitura 
de Niterói é ampliar ainda mais 
o número desse tipo de feira para 
atender a crescente demanda dos 
produtores locais.
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Barreto ganha 
feira do Circuito 
Arariboia

Niterói aplica 4ª 
dose em quem 
tem 40 ou mais
Começa nesta segunda-feira (27), 
a aplicação da quarta dose ou se-
gunda dose de reforço da vacina 
contra a Covid-19 em pessoas a 
partir de 40 anos. O município 
também está aplicando a terceira 
dose da imunização em pessoas 
a partir de 12 anos, com interva-
lo de 4 meses da segunda dose; e 
a primeira e segunda doses para 
pessoas a partir de 5 anos.

CIDADES\PÁG. 3

 Luciana Carneiro/Prefeitura de Niterói

A quarta dose da vacina também é destinada para profissionais e trabalhadores da saúde

ESPORTES

John Textor 
quer nova era na 
arbitragem
Dono da SAF do Botafogo defende 
que árbitros do futebol brasileiro 
virem profissionais: “têm que ser 
pagos em tempo integral”.

Textor vem trabalhando nos bastidores para a criação da liga no futebol brasileiro

Goleiro Thiago 
Rodrigues se 
declara ao Vasco

PÁG. 8

Concerto 
Juvenil em 
Niterói
A Orquestra Sinfônica Ju-
venil Carioca, regida pelo 
maestro Joabe Ferreira, se 
apresenta, gratuitamente, 
nesta segunda, às 19h, na 
Sala Carlos Couto, em Ni-
terói.  

PÁG. 2

CULTURA

Divulgação

A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca 
se apresenta nesta segunda, às 19h

Fim do prazo para inadimplentes
Em São Gonçalo, contribuintes têm só até dia 30 para negociar dívidas com desconto

CIDADES\PÁG. 3
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Maricá terá feira 
de adoção de 
animais dia 26

CIDADES\PÁG. 3

Vitor Silva / Botafogo

Enfrentando 
a covid na 
gravidez

PÁG. 5

SUA
SAÚDE

As feiras do Circuito Arariboia, que reúne produtores da economia solidária, atualmente estão acontecendo em diferentes regiões do município

OPINIÃO
  RICHARD SONSOL

Mercado de 
imóveis para 
a 3ª idade

PÁG. 4

Jogador do Fla 
vai ser cidadão 
fluminense
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Ajuda a quem precisa
Sempre passo pela Avenida Ary Parreiras e vejo uma 
mesma senhora, moradora de rua, em estado deplorável, 
descalça e pedindo dinheiro.  Se eu pudesse eu ajudava a 
moça, mas não tenho condições financeiras. Escrevo isso 
com a esperança de que a Prefeitura de Niterói consiga dar 
algum apoio a esses casos em Icaraí. A população de rua 
cresce cada dia mais.
João Gonçalves

Descaso dos donos de Pets
Olha, o povo do Barreto parece não ter jeito. Por onde ando, 
vejo fezes de cachorros, gatos, parece um campo minado. 
A galera não tem educação nenhuma!
Juliana Cabral

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

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

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

Orquestra Sinfônica 
Juvenil em Niterói
A Orquestra Sinfônica Ju-
venil Carioca, regida pelo 
maestro Joabe Ferreira, se 
apresenta, gratuitamen-
te, nesta segunda, às 19h, 
no Espaço Cultural Sala 
Carlos Couto  anexo Theatro 
Municipal de Niterói, no 
Centro.

Grupo faz parte do Ins-
tituto Brasileiro de Música 
e Educação (IBME), que 
promove a transformação 
social e integração comuni-
tária, por meio da educação, 

da música e da cultura para 
estudantes da rede pública 
de ensino, famílias e comu-
nidades do Estado do Rio. 
Em mais de uma década de 
atuação, o projeto já impac-
tou mais de 20 mil pessoas.

De saraus em escolas a 
grandes concertos, o IBME 
também oferece oficinas 
para formação musical gra-
tuita.

A distribuição de senhas 
acontece meia hora antes do 
espetáculo. 

CULTURA

Musical
A peça infanto-juvenil e 
musical “O Foguete Subma-
rino” ocupa o palco da Sala 
Nelson Pereira dos Santos, 
em São Domingos, neste 
sábado e domingo, às 15h, 
como parte da programação 
do festival ‘Pras Bandas de 
Cá’. O musical “O Foguete 
Submarino” conta com onze 
canções originais e, em seu 
roteiro, reflete sobre liber-
dade, a forma como lidamos 
com a vida marinha, e o que 
é válido na busca por um so-
nho. O ingresso custa R$40.

INFANTIL – Os pequenos terão uma programação 
especial, neste domingo, às 10h, dentro do projeto 
“Varandinha”, Centro Cultural Paschoal Carlos Mag-
no – Campo de São Bento. Trata-se de “Recontando o 
Pequeno Príncipe. Na história, três personagens – Cida 
Palmeirim, Eliana Lugatti e Rachel Palmeirim – vão 
encantar a plateia.  

Shows - Apresentações dos DJs Pachu e Machintal, 
show do roqueiro Supla, atividades circenses com 
artistas da Escola Nacional de Circo, entre outras, 
completam a agenda cultural deste último final de se-
mana do “Itacoatiara Pro”. Todos os horários e locais e a 
programação cultural completa podem ser conferidos 
no site itacoatiarapro.com.br .

Divulgação

A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca se apresenta nesta segunda, às 19h

Divulgação

“O Foguete Submarino” na 

Sala Nelson Pereira dos Santos

FABIANA MAIA
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POR JEFFERSON LEMOS

Motociclista 
sangue bom
Junho Vermelho, ou o Mês de 
Conscientização para a Doa-
ção de Sangue, é o período que 
reforça a importância da doa-
ção de sangue. Para propagar 
a causa, o Insanos MC – maior 
moto clube da América Latina 
– realizará neste sábado uma 
campanha de doação para he-
mocentros em todas as regiões 
brasileiras e no exterior, que 
estima a marca de 10 mil litros 
coletados. A campanha visa 
a sensibilização da sociedade 
e contará com 180 pontos de 
doação no Brasil e sete em paí-
ses (Alemanha, Chile, Quênia, 
Estados Unidos, Suécia, Peru e 
El Salvador). Segundo o Diretor 
Social Brasil do Insanos MC e 
responsável pela campanha, 
Robério Lima, a conscienti-
zação sobre a importância 
da doação de sangue é uma 
responsabilidade de todos. “Es-
tamos movimentando nossos 
mais de seis mil integrantes a 
participarem ativamente des-
ta campanha como doadores 
e como multiplicadores para 
seus familiares e amigos, afinal, 
esta é uma luta em favor da 
vida”, diz. Capital do Laço Campista

O município de Cardoso 
Moreira, no Norte Flumi-
nense, pode ganhar o títu-
lo de Capital do Laço Cam-
pista. Proposta com essa 
finalidade foi aprovada 
nesta última semana pela 

Divulgação Alerj. Agora, o Projeto de 
Lei 6018/2022, do depu-
tado Jair Bittencourt (PL), 
segue para o governador 
Cláudio Castro (PL), res-
ponsável pela sanção ou 
veto da lei. Na justificativa, 
o deputado  destaca que 
o município de Cardoso 
Moreira consagrou o laço 
como um esporte que 
tem conquistado cada vez 
mais espaço, com a reali-
zação anual do Circuito 
Municipal do Laço, movi-
mentando a economia da 
cidade. “Além de ser tra-
tado como uma arte, que 
une família e tradição, a 
prática do laço movimenta 
o município. O título de 
Capital do Laço Campista 
vai atrair ainda mais prati-
cantes e turistas a Cardoso 
Moreira, incentivando o 
comércio local”, afirma.

Contaminação em 
ritmo acelerado
Os resultados positivos para 
testes de Covid-19, reali-
zados pela Clínica Felippe 
Mattoso, Labs a+ e Lafe, 
marcas do Grupo Fleury no 
Rio de Janeiro, preocupam. 
Nas cidades onde a marca 
está presente, a taxa de po-
sitividade vem obtendo um 
crescimento gradativo desde 
o mês de março de 2022: sal-
tou de 9,41% em março para 
25,15% em maio. Atualmente 
os dados totais de positivi-
dade da doença registrados 
pelo Grupo Fleury em todo 
o Brasil estão em 40,63%. A 
última vez que este indicador 
ultrapassou a barreira dos 
40% foi entre 31 de janeiro e 
6 de fevereiro de 2022, com 
41,91%.

Mulheres de volta 
ao mercado

Cidadão 
fluminense

A ONG Cruzando Histórias, 
voltada para a valorização 
profissional e a emprega-
bilidade de mulheres, está 
lançando com a Ambev uma 
edição especial do programa 
‘Impulsione a Sua Carreira’. As 
participantes vão ter acesso a 
uma trilha de desenvolvimen-
to composta por oficinas, pai-
néis, mentoria coletiva e bate-
-papo com a área de Recursos 
Humanos. Colaboradoras 
da Ambev serão voluntárias 
dessa ação e conduzirão al-
gumas das atividades. Ao todo 
50 mulheres terão apoio para 
voltar ao mercado de trabalho, 
moradoras de Campo Grande, 
Cachoeiras de Macacu e Piraí. 
Mulheres negras, mães e em 
situação de desemprego serão 
priorizadas. O programa tem 
duração prevista de quatro a 
seis semanas. As interessadas 
em participar da seleção de-
vem entrar em contato com a 
ONG Cruzando Histórias pelo 
site do projeto.

O uruguaio Giorgian Daniel de 
Arrascaeta Benedetti, jogador 
do Flamengo, vai receber o 
título de Cidadão Fluminense 
da Alerj. A homenagem foi 
proposta pelos deputados 
André Ceciliano (PT), Alexan-
dre Knoploch (PSC) e Bebeto 
(PSD) no Projeto de Resolução 
1.290/22, aprovado em discus-
são única pelo Parlamento, 
nesta última semana. Arras-
caeta nasceu em Nuevo Berlin, 
uma pequena cidade do inte-
rior do Uruguai, onde passou 
parte de sua infância criado 
por seus pais, os entregadores 
de pães, Alfredo e Victoria. 
Na justificativa do projeto, os 
autores do projeto lembram 
que ele foi contratado pelo 
Flamengo numa negociação 
histórica, cujo valor atingiu 
15 milhões de euros, sendo 
até então a transferência mais 
cara do futebol brasileiro. 

Isenção a partir de 1º de agosto

A partir do dia 1º de agos-
to, igrejas, templos reli-
giosos de qualquer culto, 
Santas Casas de Mise-
ricórdia e Associações 
Brasileiras Beneficentes 
de Reabilitação voltarão 
a ter direito à isenção de 
Imposto sobre Circulação 

Divulgação de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) nas contas de 
serviços públicos - água, 
energia, telefonia e gás. É 
quando entrará em vigor 
no Estado a Lei 9721/2022, 
sancionada pelo governa-
dor Cláudio Castro (PL) 
e publicada em Diário 
Oficial. A deputada Ro-
sane Felix (PL), autora do 
PL que resultou na nova 
legislação, afirma que fi-
nalmente será cumprido 
um direito constitucional. 
“As igrejas e entidades 
prestam serviços de assis-
tência social, psicológica, 
acolhimento, tratamento 
de dependentes quími-
cos, além de alimentação 
aos menos favorecidos. 
São inúmeros benefícios 
para a sociedade, é mais 
do que justo finalmente 
terem de volta esse direito 
constitucional de isenção 
da cobrança de ICMS”, 
afirma.

Panorama RJPanorama RJ

Recursos garantidos para 2023
Divulgação

O deputado estadual Márcio 
Pacheco (PSC) foi eleito, 
por 47 votos, como novo 
conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), em 
substituição a Aloysio Neves 
Guedes, que se aposentou 
em fevereiro. Pacheco dis-
putou a vaga com o depu-
tado Rosenverg Reis (MDB), 
que recebeu nove votos, e o 
funcionário de carreira do 

TCE, Hans Springer da Silva, 
que teve 10 votos. Quatro 
deputados se abstiveram da 
votação. A nomeação de Pa-
checo saiu em Diário Oficial 
extra do Executivo e o resul-
tado será publicado também 
em DO do Legislativo. Com 
a nomeação de Márcio Pa-
checo ao TCE, quem assume 
a sua vaga na Alerj é Sérgio 
Louback, de Nova Friburgo.

Márcio Pacheco eleito para o TCE
Divulgação

Fortalecimento do ensino 
profissionalizante e me-
lhor infraestrutura para 
as redes de apoio às mu-
lheres vítimas de violência 
foram propostas apre-
sentadas pela deputada 
federal Daniela do Wa-
guinho (União) aprovadas 
para inclusão na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias 
(LDO de 2023). O objetivo 
é direcionar mais recur-
sos do governo federal 
para essas áreas no pró-
ximo ano. Na Comissão 
de Educação, a deputada 
sugeriu priorizar o apoio 
à extensão, reestruturação 
e modernização das insti-
tuições da rede federal de 
educação profissional e 
tecnológica. Já na Comis-
são da Mulher, Daniela do 
Waguinho recomendou o 
apoio à implementação 
da infraestrutura da Casa 
da Mulher Brasileira e do 
centro de atendimento 
às mulheres. O objetivo 
é que, quando houver o 
orçamento do ano que 
vem, essas prioridades 
sugeridas e acatadas nas 
comissões sejam incluí-
das pelo relator da LDO, 
de modo que oriente a 
destinação de recursos do 
governo federal em 2023.
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Horto na Zona Norte vai ganhar uma feira semanal com produtos artesanais, orgânicos e arte popular

Economia solidária no Barreto
 A Zona Norte de Niterói vai 
ganhar uma feira do Circui-
to Arariboia que, a partir 
deste sábado (25), passa a 
acontecer semanalmente no 
Parque Palmir Silva (Horto do 
Barreto). Esse é mais um es-
paço aberto pela Prefeitura de 
Niterói para os produtores da 
economia solidária comercia-
lizarem seus produtos. Agora, 
os niteroienses contam com 
feiras em Icaraí, Centro, Ingá, 
Itaipu e no Barreto, somando 
sete espaços em diferentes 
regiões da cidade, que eram 
quatro até o início do ano. A 
feira do Horto vai acontecer 
todos os sábados, das 7h às 
15h.

O Circuito Arariboia é 
gerido pela Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
e Economia Solidária (SMA-
SES) com cogestão do Fó-
rum de Economia Solidária 
de Niterói. O secretário da 
pasta, Elton Teixeira, explica 
a importância de ampliar os 
espaços de comercialização 
na cidade.

“Estamos ampliando os 
espaços para comércio dos 
produtos. Essa é uma das 
maiores demandas dos pro-
dutores locais. Nossa gestão 
quer garantir que eles tenham 
seu direito à venda de suas 
produções e fomentar a eco-
nomia solidária em Niterói”, 

destaca o secretário.
O Circuito Arariboia acon-

tece em dias e regiões dife-
rentes da cidade, da Zona 
Norte à Região Oceânica. São 
diversas barracas com pro-

dutos artesanais, trabalhos 
manuais, produtos orgâni-
cos e arte popular que inclui 
artesanato, frutas, verduras e 
legumes da agricultura fami-
liar, gastronomia artesanal e 

outros produtos que respei-
tam a produção local, o meio 
ambiente, a sustentabilidade 
e o comércio justo. As ativi-
dades acontecem de quarta 
a sábado.

O subsecretário de Econo-
mia Solidária, Maicon Carlos, 
reforça a importância da eco-
nomia solidária como alter-
nativa de geração de renda.

“Niterói vem priorizando 
ações voltadas para a eco-
nomia solidária. As feiras do 
Circuito Arariboia represen-
tam uma alternativa para a 
geração de renda e a inclusão 
social. Em 2022, quase do-
bramos o número de feiras 
na cidade com o objetivo de 
incentivar o comércio justo e 
o consumo solidário”, conta 
Maicon.

O Circuito Arariboia de 
Economia Solidária foi es-
tabelecido como uma das 
ações da Política Municipal 
de Economia Solidária, Lei 
3.473 de janeiro de 2020. Para 
conhecer melhor o movimen-
to de economia solidária na 
cidade, acesse: https://www.
ecosolniteroi.org.

Quartas-feiras: A feira do 

Ingá fica na Praça César Ti-
noco, no Ingá, e acontece às 
quartas, das 8h às 14h.

Quintas-feiras: No Cen-
tro, a feira funciona ao lado 
do Terminal João Goulart, 
na Avenida Visconde do Rio 
Branco. A feira acontece de 
forma quinzenal, às quintas-
-feiras, e a próxima acontece 
no dia 23 de junho, das 7h 
às 18h.

Sextas-feiras: Na Praça das 
Águas, no início da Av. Amaral 
Peixoto, funciona de forma 
alternada às sextas, das 8h 
às 14h, e a próxima é no dia 
8 de julho. Já a feira da Praça  
Dom Navarro, na Ary Parrei-
ras (Icaraí), acontece das 8h 
às 16h.

Sábados: Neste dia, o Cir-
cuito acontece em três lo-
cais: em Icaraí, no Barreto e 
Itaipu. A feira do Campo de 
São Bento começa às 8h e vai 
até às 14h, e acontece quin-
zenalmente, com encontro 
marcado neste sábado (25). 
No Barreto, a feira acontece 
dentro do Parque Palmir Silva 
(Horto do Barreto), R. Dr Luiz 
Palmier s/nº, das 7h às 15h. Já 
na Região Oceânica, o espaço 
fica na Praça das Amendoei-
ras, próximo ao ponto final 
do ônibus 38, das 8h às 18h.

É o sétimo 
espaço na 
cidade para 
os produtores 
da economia 
solidária

 Bruno Eduardo Alves/Divulgação

A partir deste sábado (25), feira no Parque Palmir Silva (Horto do Barreto) acontece todos os sábados, das 7h às 15h

600 vagas para 
oficinas culturais
A Prefeitura de Niterói está 
com inscrições abertas para 
as oficinas do Brotaí-Cul-
tura é um Direito. No total, 
serão 20 oficinas gratuitas, 
distribuídas por todas as 
regiões da cidade, com uma 
oferta de 600 vagas ao todo, 
para todas as idades. Entre 
as opções, estão aulas de 
percussão, hip-hop, capoei-
ra, teatro e fotografia, entre 
outras.  

“O Brotaí é a ação mais 
capilarizada da  política de 
base comunitária, porque 
prevê uma formação de 
agentes culturais nos terri-
tórios e comunidades para a 
composição de novos cole-
tivos culturais”, destacou o 
secretário das Culturas, Ale-
xandre Santini. “É a cultura 
de base comunitária sendo 
estimulada, fechando o 
tripé da Política Municipal 
de Cultura Viva de Niterói, 
formado pelos  Pontos e 
Pontões de Cultura, Cultura 
e Território, e Rede Cultura 

Comunitária, com as ofici-
nas do Brotaí.

Além disso, Santini res-
saltou  a importância da 
descentralização dos pro-
jetos e ações de cultura 
“As oficinas do Brotaí vão 
acontecer em diversas co-
munidades, de ponta a pon-
ta da cidade, rompendo a 
barreira do eixo centro-sul 
e garantindo o direito à cul-
tura para todas as pessoas, 
de todas as regiões. São ofi-
cinas que vão formar novos 
agentes culturais.  

Podem participar mo-
radores de Niterói de todas 
as idades. Cada região tem 
uma temática específica, 
definida após mais de 20 
reuniões nas comunida-
des, ouvindo cerca de 500 
moradores. As inscrições 
serão feitas online, através 
de formulário específico, 
disponível  no portal: ht-
tps://culturaeumdireito.
niteroi.rj.gov.br/inscricao- 
oficinas-brotai

Concilia SG: acordos 
só até quinta-feira
O programa Concilia São 
Gonçalo 2022 entra na últi-
ma semana de negociações. 
A ação oferece aos contri-
buintes em débito com o 
município a renegociação 
de dívidas com anistia de 
multas e juros e desconto 
real inédito de 10% para 
pagamentos à vista. 

“Lembramos que o Con-
cilia São Gonçalo 2022 en-
cerra seus atendimentos 
no dia 30 de junho e não 
haverá prorrogação. Esta-
mos conseguindo manter 
um atendimento organiza-
do, através de distribuição 
de senhas e controle digi-
tal, com auxílio de QR-Co-
de, evitando filas”, disse a 
procuradora geral, Januza 
Brandão Assad Santos.

O programa é válido 
para o Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza 
(ISS), Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU), Taxa 
de Coleta de Lixo ( TCL), 
multas aplicadas pelo De-
partamento de Posturas, 

Secretaria de Transportes e 
Secretaria de Meio Ambien-
te e taxas de fiscalização e 
controle, até dezembro de 
2021, incluídos ou não na 
Dívida Ativa. Os impostos 
sobre fatos gerados neste 
ano de 2022 estão excluídos 
do programa.

As pessoas e/ou em-
presas que estiverem em 
débito com o município e 
optarem pelo pagamento à 
vista terão 10% de desconto 
na dívida principal e 100% 
de abatimento nos encar-
gos moratórios. A quitação 
da dívida em até três parce-
las garantirá a redução de 
100% dos encargos.

Niterói aplica 4ª dose para 
pessoas acima de 40 anos
  A Prefeitura de Niterói ini-
cia, nesta segunda-feira (27), 
a aplicação da quarta dose 
ou segunda dose de reforço 
da vacina contra a Covid-19 
para pessoas a partir de 40 
anos. É necessário o intervalo 
de 4 meses da terceira dose. 
A quarta dose também é des-
tinada para profissionais e 
trabalhadores da saúde.

O município também está 
aplicando a terceira dose da 
imunização em pessoas a 
partir de 12 anos, com inter-
valo de 4 meses da segunda 
dose; e a primeira e segunda 
doses para pessoas a partir de 
5 anos. Para receber a vacina 
é preciso apresentar identi-
dade, CPF e comprovante das 
doses anteriores.

A imunização está dispo-
nível de segunda a sexta-fei-

ra, das 8h às 17 horas, com 
entrada até as 16 horas, nas 
policlínicas do Vital Brazil, 
Itaipu, Barreto, São Louren-
ço, Piratininga e Engenhoca 
além do posto volante em 
frente ao Colégio Estadual 
Fernando Magalhães, em 
Jurujuba.

Nesta sexta-feira (24), fe-
riado municipal de São João, 
padroeiro da cidade, não 
haverá vacinação contra a 
Covid-19 e gripe. As unidades 
de urgência e emergência 
do município estarão fun-

cionando 24 horas por dia, 
como os hospitais munici-
pais Carlos Tortelly, Getúlio 
Vargas Filho, Psiquiátrico 
de Jurujuba, Maternidade 
Municipal Alzira Reis Vieira 
Ferreira, Unidade de Urgên-
cia Mário Monteiro e os Ser-
viços de Pronto Atendimento 
do Largo da Batalha e da 
Engenhoca. O Samu estará 
de prontidão com sua frota 
completa. Também estarão 
com funcionamento normal 
a Unidade de Acolhimento 
Infanto-Juvenil (UAI) e os 
serviços de Residência Tera-
pêutica (SRT).

Agendamento - A popula-
ção de Niterói pode realizar o 
agendamento da vacina con-
tra a Covid-19 pelo aplicativo 
Colab, um método mais prá-
tico que permite marcar data 

e horário, evitando filas.
Para realizar o agenda-

mento basta fazer o down-
load do aplicativo Colab, que 
está disponível gratuitamen-
te na Play Store (Android) e 
App Store (iOS), e realizar o 
passo a passo de cadastro. 
É necessário estar dentro do 
público alvo e da idade para 
receber a imunização, se-
guindo o calendário, de acor-
do com as diretrizes do Plano 
Nacional de Imunização. 
Também é possível agendar 
pelo site da Prefeitura de Ni-
terói: www.niteroi.rj.gov.br/
agendamentovacina.

Quem precisar remarcar a 
data e horário da vacinação, 
caso não consiga comparecer 
no dia agendado, deve man-
dar um e-mail para contato@
colab.re.

Imunização contra a Covid-19 acontece em diversas unidades de saúde

Cursos 
gratuitos no 
Centro de 
Niterói
 Estão sendo realizadas 
oficinas gratuitas de arte-
sanato na Casa Paul Singer 
de Economia Solidária, 
conhecida como Casa 
Azul, no início da Av. Ama-
ral Peixoto, no Centro de 
Niterói. Os cursos, que são 
de curta duração, ensinam 
técnicas que possibilitam 
a geração de renda através 
do artesanato, principal-
mente com o uso de resí-
duos reutilizáveis. 

Às terças, acontece a 
oficina de encadernação 
artesanal com a oficinei-
ra Rosângela Oliveira, e 
também de garrafas de-
coradas, com Márcia Gui-
marães. Às quartas tem 
a oficina de trapo, com 
Eduardo Nieto, e a oficina 
de polvos terapêuticos, 
com Mônica Mattos. Já às 
quintas, é a vez de con-
fecção de relógio de vinil, 
com Ivanir.

Edição deste domingo será no estacionamento do Boulevard Maricá

Maricá tem campanha 
de adoção de animais

A Prefeitura de Maricá realiza 
neste domingo (26), de 13h 
às 17h, mais uma edição da 
campanha de adoção de cães 
e gatos, em parceria com o 
Boulevard Maricá, que acon-
tece todo terceiro domingo do 
mês. Estarão disponíveis para 
adoção, no estacionamento 
do shopping, cerca de 30 
animais resgatados das ruas 
por protetores ou disponibi-
lizados por munícipes. Nesta 
gestão, o órgão está chegando 
a marca de 500 adoções.

De acordo com o coorde-
nador de Proteção Animal, 
Fabiano Novaes, a Cepa tem 
se dedicado a buscar recursos 
e criar normas que garantam 
a continuidade dos progra-
mas existentes para garantir 
a promoção do bem estar 
animal.

“A nossa campanha de 
adoção é uma importante 
ferramenta para reduzir a 
quantidade de animais na 

rua, dando a oportunidade de 
um novo lar para os animais 
serem tratados com dignida-
de”, disse.

Os interessados em adotar 
deverão ser maiores de 18 
anos, apresentar uma cópia 
da identidade, CPF e compro-

vante de residência. Já para 
participar da feira expondo 
os animais, o interessado 
precisa fazer contato pelo 
WhatsApp (21) 99546-0334 
e responder alguns critérios 
para que o animal participe 
do programa.

 Clarildo Menezes/Divulgação

Campanha de doação de animais é realizada no terceiro domingo do mês

Calendário novo 
entra em vigor 
na segunda-
feira, dia 27

Renegociação 
de débitos 
municipais 
tem anistia de 
multas e juros e 
descontos
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Mercado de imóveis para a 
terceira idade promete avanços

Richard Sonsol*

Com boas perspectivas e futuro 
promissor, o mercado imobiliá-

rio tem se interessado cada vez 
mais em diversificar lançamen-
tos incluindo empreendimen-
tos voltados ao público acima 
dos 60 anos. Surgem com mais 
frequência no país projetos de 
condomínios-cidades para a 
terceira idade.

São plantas inspiradas no con-
ceito de cohousing, ou co-la-
res, nascido na Dinamarca nos 
anos de 1960, com o objetivo 
de proporcionar aos moradores 
qualidade de vida, autonomia, 
segurança e interação social para 
os mais velhos.

Não à toa, cresce o interesse de 
investidores na construção de 
moradias para o público 60+, 
em condomínios com espaços 
que favoreçam esse período da 
vida. Os idosos não desejam viver 

isolados e querem resolver o dia 
a dia de forma prática. 

Com maior expectativa de 
vida, dispondo dos avan-
ços da medicina e 
da tecnologia, os 
idosos querem ter 
vida ativa e social, 
tudo no mesmo 
espaço onde mo-
ram. 

A procura por mo-
radias para esse 
público é crescen-
te e os números 
revelam o tama-
nho desse merca-
do. São mais de 34 milhões 
de idosos no Brasil, segundo 
dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2019, o que representa 

16,2% da população. Até 2060, o 
país vai somar 58,2 milhões 
de habitantes acima dos 60 
anos, o equivalente a 25,5% 
do total de brasileiros, se-

gundo projeções do 
IBGE.

Construções com 
esse perfil já estão 
sendo projetadas em 
cidades do sudeste, 
centro-oeste e nor-
deste do país. São 
complexos imobiliá-
rios que incluem ser-
viços de alimentação 
balanceada, terapias, 
atendimento médi-

co, entre outras comodida-
des. Há também projetos 
para uso misto, com área 
exclusiva para atender a 

esse público.

Niterói destaca-se em qualidade 
de vida para a população idosa. 
Do total de 516,9 mil habitantes 
na cidade, 20% da população é 
da terceira idade, cerca de cem 
mil pessoas.

Para comprar um imóvel com se-
gurança na cidade, e que atenda 
o perfil da família, é importante 
contar com a consultoria de um 
dos associados da ADEMI-Nite-
rói para realizar o negócio, desde 
a seleção do bem até a assinatura 
final da aquisição.

Surgem 
com mais 
frequência 
projetos de 

condomínios-
cidades para 

público acima 
dos 60 anos

OPINIÃO

Richard Sonsol*

Presidente da ADEMI-Niterói

Divulgação

União de duas unidades no bairro de São Gonçalo terá capacidade para atender a 12 mil pessoas

Mais saúde para o Boa Vista
Duas unidades de saúde em 
uma. Assim será a constru-
ção de um equipamento que 
vai unir os postos José Bruno 
Neto e Jair Arantes da Cruz, 
no bairro Boa Vista, em São 
Gonçalo. Atualmente ins-
talados em imóveis separa-
dos, eles se juntarão no novo 
prédio que será construído 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo em um terreno na 
Rua Veríssimo de Souza, Boa 
Vista. Com a obra pronta, que 
tem previsão de ser finalizada 
em seis meses, o Jair Arantes 
da Cruz será extinto.

Com dois andares, a nova 
unidade terá quatro con-
sultórios, dois consultórios 
ginecológicos, dois consul-
tórios odontológicos, salas 

de vacina, inalação, curativo, 
procedimentos, coleta de 
sangue, multiuso, estoque, 
farmácia, fisioterapia, admi-
nistração, recepção e duas de 
espera – uma em cada andar. 

O espaço terá capacidade 
para atender a 12 mil pessoas 
com três equipes da Estraté-
gia de Saúde da Família (ESF), 
que atualmente atendem 
nas duas unidades de saúde 
e são compostas por médi-
co generalista, enfermeiro, 
técnico de enfermagem e até 
seis agentes comunitários de 
saúde. A unidade ainda con-
tará com dentistas, ginecolo-
gistas, equipes dos programas 
da Atenção Básica, de apoio e 
administrativas.

“Além dos profissionais, 
todos os programas da Aten-

ção Básica estarão dispo-
níveis: pré-natal, saúde da 
criança e do adolescente, 
hipertensão e diabetes, com-
bate à tuberculose e hanse-
níase, saúde do homem, da 
mulher, da população negra 
e LGBTQIA+, grupo de apoio 
à amamentação e controle do 
tabagismo. O espaço também 
vai oferecer exames laborato-
riais de sangue, urina e fezes”, 
disse a coordenadora geral da 
Atenção Básica da Semsa, Ana 
Cláudia Pinnas.  

As obras no terreno, que é 
da Prefeitura de São Gonçalo, 
devem começar esta semana 
e seguirão todas as normas 
e protocolos de instalação 
do Ministério da Saúde e da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

Renan Otto/Divulgação

Terreno está sendo preparado para a construção de um equipamento único, reunindo duas unidades de saúde no bairro

Patrulheiro 
mirim de 
volta em 
Mangaratiba
O projeto Patrulheiro Mi-
rim, da Secretaria de Se-
gurança e Trânsito do mu-
nicípio de Mangaratiba, na 
Costa Verde, está de volta. A 
ação é realizada pelo Gru-
pamento de Ronda Escolar 
(GRE) e é destinada para 
alunos de 10 a 17 anos, do 
6º ao 9º ano das escolas 
públicas municipais. As 
inscrições estarão abertas 
de 27 a 30 de junho. Serão 
disponibilizadas 80 vagas 
para alunos novos e 40 para 
os alunos que não pude-
ram concluir a formação 
em 2019 devido à pande-
mia de covid-19.

As aulas do projeto 
acontecerão no Iate Clube 
de Itacuruçá no período 
do recesso escolar, de 25 e 
29 de julho, e a formatura 
está prevista para o dia 
30.  O objetivo é formar os 
jovens para atuar no apoio 
aos programas educativos 
do Grupamento de Ronda 
Escolar.

As inscrições são feitas 
na diretoria de cada uni-
dade escolar e é necessário 
levar alguns itens: com-
provante de residência, 
telefones para contato, cer-
tidão de nascimento, RG 
(responsável), declaração 
da unidade escolar, ates-
tado médico, autorização 
assinada pelo responsável 
e duas fotos 3x4.

SG: reforma no 
Centro Zuzu Angel
Com o objetivo de promover 
um atendimento mais aco-
lhedor às mulheres vítimas de 
violência, o Centro Especial de 
Orientação à Mulher (Ceom) 
Zuzu Angel, em Neves, São 
Gonçalo, vai passar por refor-
mas a partir desta semana. 

Localizado na Rua Camilo 
Fernandes Moreira, o equi-
pamento, vinculado à Sub-
secretaria de Políticas para 
as Mulheres, atua através de 
atendimentos contínuos e in-
dividuais, buscando elevação 
da autoestima e acesso aos 
direitos individuais e sociais, 
a fim de que as mulheres aten-
didas consigam romper com o 
ciclo de violência. 

Durante as obras, os aten-
dimentos às mulheres se-
rão realizados no campus da 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj), em São 
Gonçalo, no bairro Patronato, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h.

O projeto da restauração do 
local faz parte do eixo “Cidade 
Justa e Inclusiva”, meta 27, 
do Plano Estratégico Novos 
Rumos - desenvolvido pela 
Secretaria de Gestão Integrada 
e Projetos Especiais -, que visa 
ampliar e reformar os equipa-
mentos próprios da Secretaria 
de Assistência Social, cujo 
objetivo é aumentar e dar mais 
eficiência ao atendimento da 
população em situação de 
vulnerabilidade social.

“O Ceom existe há mais de 
20 anos e passou por poucos 
reparos e reformas. Atual-

mente, necessita de diversos 
reparos. Essa intervenção tão 
esperada é um avanço que 
vem ao encontro das propos-
tas do Plano Estratégico Novos 
Rumos, que nos proporcionará 
um espaço mais acolhedor de 
atendimento às nossas usuá-
rias. Fico muito feliz em saber 
que as coisas estão acontecen-
do. Que as mulheres, que en-
tram no Ceom num momento 
tão sofrido, serão atendidas 
e acolhidas de uma forma 
digna. Agradeço à UERJ, que 
nos cedeu o espaço para que 
não tivéssemos interrupção 
dos atendimentos durante as 
obras”, destacou a subsecretá-
ria Ana Cristina da Silva. 

Com a reforma, o espaço 
vai passar a contar com quatro 
salas para atendimento, brin-
quedoteca, sala de reuniões 
para equipe técnica e sala de 
coordenação. 

Formado por uma equipe 
multidisciplinar, o Centro 
Zuzu Angel conta com psi-
cólogas, assistentes sociais e 
advogado que formam uma 
rede de apoio e acolhimento 
às mulheres que chegam ao 
local. De janeiro a maio deste 
ano, foram realizado mais de 
400 atendimentos no equipa-
mento.

Primeira etapa de obras já foi iniciada, abrangendo 28 vias do bairro

Drenagem e pavimentação 
em 57 ruas de Vista Alegre

Duas grandes frentes de 
obras de drenagem e pavi-
mentação irão beneficiar 57 
ruas do bairro Vista Alegre. A 
primeira tem investimentos 
de mais de R$ 57 milhões, 
integra o Plano Estratégico 
Novos Rumos e já foi ini-
ciada, abrangendo um total 
de 28 ruas do bairro, com 
recursos próprios da Pre-
feitura. A segunda frente de 
obras será executada pelo 
Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, com R$ 11 milhões 
em investimentos, atingindo  
29 vias.

A primeira frente de obras 
vai beneficiar 28 ruas e já está 
em curso, com um total de 
12,5 quilômetros. O prefeito 
Capitão Nelson esteve, esta 
semana, acompanhando as 
novas intervenções que irão 
beneficiar os moradores de 
Vista Alegre. Os investimen-
tos nesta primeira etapa de 
obras são do Plano Estraté-
gico Novos Rumos.

Um dos moradores mais 
antigos da Rua Nápoles, 
Bento Faria, de 86 anos, re-
side no local há 68 anos. Ele 
disse que a rua sempre foi 
esquecida.

“Isso aqui sempre foi es-
buracado. Em mais de 60 
anos, essa é a primeira vez 
que estão cuidando aqui da 
região. Abriram tudo e estão 
colocando manilhas. Ali, na 
rua principal, fizeram o via-

duto. Uma pintura colorida, 
linda”, disse.

A costureira Nadine Oli-
veira, de 43 anos, disse que 
não vê a hora de conseguir 
sair de casa em dia de chuva 
sem pisar na lama.

“A gente brinca aqui em 
casa que mudamos a moda 
quando chove, porque amar-

ramos sacola plástica nos pés 
por causa da lama. Agora 
que estamos vendo as obras 
acontecendo aqui no bair-
ro, acreditamos. Já fizeram 
manilhamento em algumas 
outras ruas, estão reforman-
do as calçadas. E o asfalto 
finalmente vai chegar, só 
alegria”, disse.

Manilhamento já está sendo realizado pela prefeitura em Vista Alegre

Renan Otto/Divulgação
Espaço atende 
mulheres vítimas 
da violência no 
bairro de Neves
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Festa junina: cuidado 
com a rede elétrica
Após dois anos sem as tradi-
cionais comemorações das 
festas juninas devido à pan-
demia, elas estão de volta. 
Nesta época do ano, é comum 
a população decorar as casas, 
ruas e bairros para aproveitar 
as festividades. Preparar um 
ambiente para receber essa 
comemoração é uma tarefa 
que requer muitos cuidados, 
principalmente com a rede 
elétrica. Para evitar situações 
de riscos para a população, 
a Enel Rio traz algumas di-
cas para que todos possam 
aproveitar as festas com se-
gurança.

É importante estar sempre 
atento ao realizar essas ati-
vidades tanto na rua, como 
também dentro de casa. Além 
do grande potencial de risco 
que existe no contato entre 
objetos e a rede elétrica, ações 
como sobrecarga de tomadas 
e ligações de energia malfei-
tas também podem causar 
acidentes.

Para evitar acidentes com 
a decoração, a concessionária 
dá dicas sobre os cuidados 
com a rede elétrica para apro-
veitar os eventos do mês de 
junho com segurança:

Não pendurar bandeiri-
nhas na rede elétrica e não 
utilizar os postes para fazer 
decorações.

 Segundo a empresa, é 
recomendável que os enfeites 
sejam confeccionados com 
materiais isolantes, como bor-
racha, evitando a condução de 
energia em eventual contato 
com a rede.

Dentro de casa, os bocais 
de lâmpadas, por exemplo, 
não devem ser utilizados 
como suporte para pendurar 
enfeites. Além de choques 
elétricos, essa prática pode 
provocar incêndios. Também 
deve ser respeitada a distância 
de segurança da rede elétrica 
durante o manuseio de ante-
nas de TV.

Contrate empresas habi-
litadas para realizar o aterra-
mento elétrico de barraqui-
nhas, palcos, arquibancadas 
e demais estruturas metálicas;

Nas ligações internas de 
barracas ou até mesmo em 
casa, devem ser evitados o uso 
de “T”s, gambiarras e emen-
das malfeitas, que podem 
superaquecer e causar curto-
-circuito. Dê preferência aos 
filtros de linha, mais seguros.

Não solte fogos de artifício 
na direção dos postes e das 
redes de distribuição. O uso 
desses artefatos é mais seguro 
se realizado em locais amplos 
e distantes da rede elétrica. É 
importante lembrar que ape-
nas adultos podem manuseá-
-los, mantendo sempre uma 
distância de outras pessoas, 
além de verificar a procedên-
cia dos fogos e se certificar se 
foram comprados em lojas 
especializadas e autorizadas.

  “Também é preciso redo-
brar a atenção com os balões. 
Além de ser crime ambien-
tal, podem causar acidentes. 
Quando são soltos próximos à 
rede elétrica, o perigo é ainda 
maior, aumentando os riscos 
de incêndios”, explica.

Carunchos nas embalagens de 
alimentos: consumir ou não?

Quem nunca pegou um pa-
cote de alimento aberto no 
armário e percebeu alguns 
bichinhos na embalagem? 
Esses insetos, conhecidos 
como carunchos, são clas-
sificados como pequenos 
besouros, com tamanho em 
torno de 3 milímetros, e com 
reprodução dependente de 
fatores como umidade e tem-
peratura. Muitas pessoas se 
desfazem dos alimentos con-
taminados pela praga, mas a 
sua ingestão realmente faz 
mal à saúde?

De acordo com a coorde-
nadora de Nutrição da Facul-
dade Anhanguera, professora 
Edna Freignan, produtos com 
carunchos não têm a sua qua-
lidade e o valor nutricional 
comprometidos. “Eles em si 
não fazem mal ao organismo, 
mas podem funcionar como 
um vetor de fungos e outros 
parasitas que provocam da-
nos e lesões na superfície dos 
grãos, favorecendo a produ-
ção de toxinas nos alimentos. 
Essas, sim, são prejudiciais à 
saúde da população humana 
e animal”, pontua.

O caruncho pode se de-
senvolver em todos os tipos 
de alimentos, principalmente 
nos secos, como farinhas, 
massas secas (macarrão e ou-
tras), chás, biscoitos, legumi-
nosas (feijão, lentilha, ervilha, 

grão de bico, soja) e cereais 
(arroz, milho de pipoca). “Um 
produto infestado significa 
que dezenas a centenas de 
ovos ou larvas continuarão 
a se desenvolver no pacote, 
ou migrar para um próximo 
mantimento. Já nos alimentos 
ricos em sódio essas pragas 
não costumam se desenvol-
ver devido a composição da 
substância”, explica.

A docente explica que o 
controle da proliferação do 
inseto deve ser feito ainda na 
plantação, mas há casos em 
que eles sobrevivem ao pro-

cesso de beneficiamento ou 
de embalagem dos produtos, 
e a infestação geralmente co-
meça a partir de um alimento 
adquirido já contaminado. 
Com condições climáticas fa-
voráveis, eles se desenvolvem 
com mais facilidade. “Isso 
pode ocorrer desde o estoque 
do produtor até o depósito 
onde os alimentos são esto-
cados pelo supermercado”. O 
ideal é adquirir alimentos que 
estejam em boas condições 
de armazenamento, mani-
pulação e higiene do local. “A 
presença de insetos voando 

pelo ambiente também deve 
ser considerada”, alerta.

No caso dos alimentos 
industrializados, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) tolera alguns frag-
mentos de insetos, mas a pro-
fessora alerta que há um risco 
nesse aproveitamento. “Na 
presença de mais de cinco in-
setos, pó no fundo do saco do 
alimento e larvas, o produto 
deve ser descartado. O consu-
mo não é totalmente seguro, 
mas caso opte pelo reapro-
veitamento, o recomendado é 
guardá-lo por 24h no freezer, 
assim os carunchos param 
seu desenvolvimento. Após 
esse período apenas separe e 
lave o alimento. É importante 
deixar de molho, e o que boiar 
deve ser descartado”, informa 
a docente.

Edna orienta que na hora 
da faxina é necessário obser-
var a presença de carunchos. 
Caso eles sejam encontrados 
é recomendado que os ar-
mários, prateleiras e outras 
áreas de armazenagem sejam 
esvaziados e as superfícies 
devem ser higienizadas com 
um pano limpo. “O aspirador 
de pó deve ser utilizado para 
garantir a limpeza de quinas 
e frestas, pois esses lugares 
podem ter ovos de carunchos 
e baratas. Finalize a limpeza 
com água e sabão”.

Especialista esclarece sobre valor nutricional e possibilidade de riscos

Covid & gravidez: o que eu devo saber?
Por doutora Thayana Câmara Conde, a convite da professora Selma Sabrá, especial para O FLUMINENSE

A infecção por Covid-19 de-
clarada como Emergência 
em Saúde Pública de Impor-
tância Internacional (ESPIN) 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em 30 de janeiro 
de 2020 tornou-se uma das 
principais preocupações de 
grávidas e puérperas. Essas 
mulheres foram categorizadas 
como grupo de risco, pois, 
caso sejam infectadas, a doen-
ça pode evoluir para formas 
graves com descompensação 
respiratória, a qual demanda 
um estado de atenção redo-
brada e constante. 

Estudos recentes mostram 
que a transmissão de mãe para 
filho do SARS-CoV-2 pode 
ocorrer ainda no útero, através 
da placenta, durante o parto 
ou no período pós-parto; re-
velam também que 2-5% dos 
recém-nascidos de mães com 
COVID-19 estão infectados 
com SARS-CoV-2, geralmente 
apresentando doença leve, e 
20% das infecções são assin-
tomáticas.

O que mudou após o fim 
da ESPIN declarada em 22 de 
abril de 2022 pelo Ministério 
da Saúde? 

Segundo nota oficial libe-
rada pelo órgão, para deter-
minar o fim da ESPIN, foram 
consideradas a capacidade de 
resposta do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a melhora no ce-
nário epidemiológico no país e 
o avanço da campanha de va-
cinação. O Brasil registra que-
da de mais de 80% na média 
móvel de casos e óbitos pela 
Covid-19, em comparação 
com o pico de casos origina-
dos pela variante Ômicron, no 
começo deste ano. Os critérios 
epidemiológicos, com parecer 
das áreas técnicas da Pasta, 
indicam que o Brasil não está 
mais em situação de emergên-
cia de saúde pública nacional.

Apesar do fim da ESPIN, 
os últimos números divulga-
dos em 29 de maio de 2022 

pelo Observatório Obstétrico 
Brasileiro Covid -19 somam 
1.823 mortes de gestantes e 
puérperas durante o período 
da pandemia no território 
brasileiro. 

A OMS atualizou, em 15 de 
fevereiro de 2022, as recomen-
dações sobre a vacinação con-

tra a Covid-19 para mulheres 
grávidas, reforçando que todas 
podem ser vacinadas contra 
a doença e que os benefícios 
da imunização são superiores 
aos prováveis riscos. De acor-
do com o órgão, os seguintes 
imunizantes são seguros para 
gestantes: Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca, Janssen, Sino-
pharm, Sinovac-Coronavac, 
Bharat Biotech e Novavax. 

Qual a recomendação do 
Ministério das Saúde? De acor-
do com a Nota técnica - atua-
lização das recomendações 
referentes a vacinação contra a 
covid-19 em gestantes e puér-

peras até 45 dias pós-parto, 
atualizada em 18 de fevereiro 
de 2022: a vacinação das ges-
tantes e puérperas (até 45 dias 
após o parto), a partir de 18 
anos, deverá ser realizada com 
as vacinas que não contenham 
vetor viral (Sinovac/ Butantan 
e Pfizer/ Wyeth) e pode ser rea-

lizada em qualquer trimestre 
da gestação. 

É necessário ter o esquema 
completo das duas doses, se-
gundo a Federação Brasileira 
das Associações de Ginecolo-
gia e Obstetrícia (Febrasgo).  
As mulheres que completaram 
seu esquema vacinal há mais 
de 6 meses e que agora se 
encontram gestantes, reco-
menda – se a dose de reforço 
ou terceira dose. Os trabalhos 
recentes indicam uma perda 
de imunidade após 6 meses da 
segunda dose. Daí a necessi-
dade de se recomendar a dose 
de reforço.

As gestantes, puérperas 
e seus contactantes devem 
manter as orientações da 
OMS Covid-19, tais como uma 
simples medida que é o uso de 
uma máscara bem ajustada, 
que cubra o nariz e a boca, me-
dida fundamental para reduzir 
a transmissão do vírus causa-
dor da Covid-19 e salvar vidas. 
O uso das máscaras deve ser 
combinado com outras me-
didas preventivas, incluindo 
manter distanciamento físico 
de outras pessoas; evitar locais 
aglomerados, fechados e que 
envolvam contato próximo; 
garantir boa ventilação dos 
espaços internos; higienizar as 
mãos regularmente; e cobrir 
espirros e tosses com um len-
ço ou cotovelo dobrado. Estas 
medidas protetoras podem 
ajudar no controle da pande-
mia. Participe!

Pixabay

Estudos mostram que a transmissão de mãe para filho do SARS-CoV-2 pode ocorrer ainda no útero, através da placenta, durante ou pós-parto

Divulgação

Produtos com carunchos não têm a sua qualidade e o valor nutricional afetados

Por: Dra Thayana Camara Conde, 
médica ginecologista e obstetra, 
mestranda do Curso de Mestrado 
Profissional em Saúde Materno 
Infantil, orientada pelos profes-
sores Dr. Renato Augusto Moreira 
de Sá e Dra. Elyzabeth Avvad 
Portari, respectivamente Medici-
na Fetal da Universidade Federal 
Fluminense e  Pesquisadora do 
Instituto Fernandes Figueira/
FIOCRUZ.
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Goleiro 
do Vasco 
celebra bom 
momento

O Vasco aca-
bou com o 
problema no 
gol após a che-
gada de Thiago 
Rodrigues. O 
arqueiro vem 

dando conta do recado e já 
é uma das principais peças 
da equipe nesta temporada. 
O arqueiro falou sobre seu 
período em São Januário.

“Estava refletindo quan-
do chego dos treinos em 
casa, pós-jogo, a atmosfera 
do Vasco. A responsabilidade 
também é gigantesca. Quan-
do defino uma frase e crio 
essa narrativa, digo que jogar 
no Vasco não é para qualquer 
um. Sei do tamanho da res-
ponsabilidade que tenho de 
carregar a Cruz de Malta no 
peito e vestir essa camisa. 
Vejo quem passou por aqui, 
momentos bons e ruins que 
tiveram. Quando você ex-
pressa isso, é realmente algo 
muito forte, muito mais que 
palavras, que consegue colo-
car ali todo o trabalho que foi 
feito, de ter o entendimento 
daquilo que você represen-
ta”, disse Thiago Rodrigues.

O goleiro, animado com a 
própria fase, exaltou o Vasco 
e destacou sua sintonia com 
o clube.

“Não é para qualquer 
um, é prazeroso demais, sa-
bemos quanto é bom. Quan-
do falo que nasci para jogar 
no Vasco, chego aqui e tenho 
uma belíssima recepção dos 
companheiros, funcionários. 
Isso ajuda a criar empatia, 
tem a experiência de entrar 
no Maracanã tomado e o tor-
cedor gritar seu nome. Fico 
muito feliz de estar aqui”.

Dono da SAF do Botafogo se reuniu com chefe de arbitragem da CBF

John Textor quer árbitros 
profissionais no Brasil

John Textor está 
no Brasil e, re-
centemente, se 
reuniu com o 
chefe de arbitra-

gem da CBF, Wilson Seneme. 
O dono da SAF do Botafogo 
rechaçou que tenha ido fazer 
pressão após a polêmica no 
Beira-Rio contra o Interna-
cional.

“Tive uma grande reunião 
com o chefe de arbitragem. 
Teve uma situação específica 
no jogo passado, essa questão 
já terminou, teve a responsabi-
lização adequada, vira um bom 
exercício profissional para 
aquela pessoa. Ficamos satis-
feitos com a decisão da CBF 
antes de aparecermos lá”, disse 
o empresário ao “SporTV”.

Textor revelou que se reu-
niu com o objetivo de buscar 
alternativas para a arbitragem 
e disse que concorda com a 
profissionalização dos árbitros: 
“A reunião teve a ver com dar 
o próximo passo. Se estamos 
tentando criar uma nova liga, 
se pudermos pegar as lições 
e levá-las adiante... acho que 
os juízes têm de ser pagos em 
tempo integral”.

“O juiz pode olhar para a 
posição dos jogadores, podem 
ser vistas pela primeira vez 
certas situações por causa 
da variabilidade do futebol. 
No Brasil, não acontece isso, 
porque os juízes têm outro em-
prego. Deveriam ser bem pagos 
em tempo integral, ver os VTs e 
melhorar entre os jogos. Tive-
mos uma boa conversa. Acho 
que isso é legal no Brasil, pode-
mos limpar a mesa e começar 
do zero”, acrescentou.

John Textor, que também 
falou sobre as negociações, 
ficará no Rio de Janeiro nos 
próximos dias e marcará pre-
sença no estádio Nilton Santos 
neste domingo, às 16 horas (de 
Brasília), no clássico contra o 
Fluminense.

Vitor Silva / Botafogo

Textor negou que reunião com chefe da arbitragem da CBF tenha sido para fazer pressão após polêmica no Beira-Rio

John Textor 
ficará no Brasil 
para assistir o 
clássico entre 
Botafogo e 
Fluminense

Dorival Jr. sai em 
defesa de Gabigol

Thiago Silva mata 
saudades do Flu

O Flamengo, 
n o  m e i o  d a 
s e m a n a ,  f o i 
derrotado no-
vamente pelo 
Atlético-MG, 

desta vez pela Copa do Bra-
sil. Os rubro-negros tiveram 
atuação melhor que a do úl-
timo domingo, no confronto 
pelo Campeonato Brasileiro.

No entanto, um jogador 
em particular teve atuação 
criticada. Gabigol não fez 
nenhuma finalização na 
partida contra os mineiros.

O técnico Dorival Júnior 
saiu em defesa do atacante 
rubro-negro.

“Natural um artilheiro 

O Fluminense 
recebeu uma 
visita ilustre 
nos  últ imos 
dias no Centro 
de Treinamen-

to Carlos Castilho. De férias 
da temporada europeia, o 
zagueiro Thiago Silva apro-
veitou para reencontrar 
jogadores e funcionários do 
clube, além de realizar ativi-
dades físicas na academia.

O jogador de 37 anos 
falou do sentimento de 
voltar ao CT da equipe em 
que foi formado e afirmou 
acompanhar as partidas 
do Fluminense quando 
possível. Durante a visita, 
Thiago Silva recebeu uma 
camisa com seu nome e o 
número 3, o qual utilizou 
em sua passagem no time, 

como ele ficar com uma 
ansiedade de querer definir 
a todo momento e a bola 
não chegar. Agora, com o 
volume que começamos 
a ter, e nos últimos quatro 
jogos tendo volume em dois 
deles, estamos trabalhando 
muito esse último terço do 
campo, com trabalho de 
infiltração, de movimento 
coordenado entre a saída de 
um homem e a entrada de 
outro. Aos poucos ele volta a 
encontrar seu caminho. Ga-
briel tem faro, se posiciona 
como ninguém, assim como 
o Pedro. A bola vai chegar, é 
só termos um pouco mais de 
paciência”, disse.

das mãos de Marcão, que 
faz parte da comissão técni-
ca permanente do Tricolor.

“Vir aqui é como voltar 
para casa. Uma felicidade 
enorme rever os amigos. 
Agora estou aproveitando 
um pouquinho das férias 
no Rio e sempre que es-
tou aqui procuro vir para 
reencontrar as pessoas. É 
sempre uma alegria muito 
grande ver tantos amigos, 
ver o clube bem. Isso é o 
que mais importa. Sempre 
que posso eu acompanho os 
jogos, então participar um 
pouco desse momento me 
traz uma alegria enorme”, 
disse.

No time das Laranjeiras, 
Thiago Silva conquistou o 
título da Copa do Brasil de 
2007.


